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Targi są szansą dla firm,
które utraciły pozycje rynkowe do wyjścia z zapaści oraz dla tych, którzy
szukają nowego pomysłu
na biznes.
dr Andrzej Mochoń
Prezes Targów Kielce

Profil targów
Pomiary długości i kąta
Przyrządy pomiarowe
Maszyny pomiarowe
Urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania
Elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych
Badanie materiału
Aparatura do prób nieniszczących

Przemysłowa wiosna 2021

w liczbach

Aparatura analityczna
Przyrządy do pomiaru wytrzymałości
Aparatura do określania innych wielkości fizycznych

ponad 300
wystawców
z 24 krajów

Inne urządzenia
Oprogramowanie do komputerowego
wspomagania zapewnienia jakości
Analiza obrazu oraz systemy przetwarzania obrazu

ponad 10 000
zwiedzających

15 000 m2

powierzchni
wystawienniczej

Systemy optyczno-elektroniczne

Control Stom
wiosną 2022 roku!

Po dwóch przełożonych z powodu pandemii edycjach jesiennych Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM powracają do stałego, wiosennego terminu.
Zapraszamy do Targów Kielce od 5 do 7 kwietnia 2022
roku! Edycję 2021 odbywającą się razem z innymi przemysłowymi wydarzeniami odwiedziło ponad 10 000 branżowych zwiedzających.
Trudno zatem się dziwić, że satysfakcja wystawców z odbytych rozmów biznesowych jest ogromna. Nie dziwi fakt,
że przez przedstawicieli branży wydarzenie to jest traktowane jako jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu
pomiarowego w Europie Środkowo – Wschodniej.

Zgłoszenie udziału jako wystawcy nigdy nie było tak łatwe!
Wystarczy zarejestrować się na Portalu Wystawcy!

Oszczędzisz czas

załatwisz online
wszelkie formalności
związane z uczestnictwem
w targach

Wzmocnisz
swoją markę

dodaj materiały, które
wyróżnią Twoją firmę,
np. linki do video
na YouTube, zdjęcia
plik z ofertą

Zwiększysz zasięg
podaj dane kontaktowe,
uzupełnij opis
Twojej firmy,
linki do social mediów

Zbudujesz
własną sieć

umówisz spotkania
online i offline
dzięki opcji
„Kalendarz spotkań”

Dasz się poznać
uczestnikom...
oraz tym, którzy będą
śledzić informacje
na jego temat online

Wejdź
do świata targów,
to proste!
Wszystkie informacje dotyczące działania Portalu Wystawcy znajdują się na stronie Portal Wystawcy – instrukcje.

Targi Kielce

tu spotyka się biznes

• Drugi ośrodek wystawienniczy w Europie
Środkowo-Wschodniej, organizator 70 imprez
targowych i 700 konferencji rocznie
• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych hal,
centrum kongresowe, 2400 miejsc parkingowych
w pobliżu hal wystawienniczych
• Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka:
możliwość zaprezentowania maszyn w czasie
pracy na hali, tereny do pokazów dynamicznych
• Dobra lokalizacja:
- 6 międzynarodowych lotnisk w odległości 160 km
- 8 europejskich stolic w promieniu 800 km
- lokalizacja w pobliżu węzła drogowego
Kielce Zachód (skrzyżowanie dróg S7 i 74)
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