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4 dni intensywnych
spotkań!

Przemysłowa wiosna w Targach Kielce | CONTROL-STOM 2023

Edycję 2022 odbywającą się razem
z innymi przemysłowymi wydarzeniami odwiedziło ponad 10 000
branżowych zwiedzających. Trudno
zatem się dziwić, że satysfakcja wystawców z odbytych rozmów biznesowych była ogromna.
Podczas kolejnej wystawy przemysłu pomiarowego, już w marcu 2023
roku w Targach Kielce prezentowane
będą innowacyjne metody pomiarowe, aparatura do prób niszczących
oraz oprzyrządowania analityczne.
W halach wystawienniczych można
będzie zobaczyć zarówno urządzenia do pomiarów wytrzymałości czy
do określania innych wielkości fizycznych, jak również poznać systemy
służące do przetwarzania obrazu.
Nie dziwi fakt, że przez przedstaw-
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“Nic nie zastąpi w biznesie bezpośredniego spotkania z kontrahentami, rozmowy. Targi Kielce to
najlepsze miejsce do biznesowych
rozmów oraz nawiązywania trwałych
relacji”.
dr Andrzej Mochoń,
prezes Zarządu Targów Kielce
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Pomiary długości i kąta
Przyrządy pomiarowe
Maszyny pomiarowe
Urządzenia pomiarowe
specjalnego zastosowania
Elementy do urządzeń
pomiarowych i badawczych
Badanie materiału
Aparatura do prób
nieniszczących
Aparatura analityczna
Przyrządy do pomiaru
wytrzymałości
Aparatura do określania innych
wielkości fizycznych
Inne urządzenia
Oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości
Analiza obrazu oraz systemy
przetwarzania obrazu
Systemy optyczno-elektroniczne

icieli branży wydarzenie to jest traktowane jako jedno z najważniejszych
wydarzeń przemysłu pomiarowego
w Europie Środkowo – Wschodniej.
Zapraszamy do Targów Kielce
od 28 do 31 marca roku!
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#BIZNES

#NETWORKING

#TRENDY

#EDUKACJA

Tu spotyka się
cała branża.
Żaden email
czy telekonferencja
nie zastąpi
bezpośredniego
kontaktu.

Tylko
poprzez spotkania,
właśnie na targach,
można zbudować
relacje biznesowe
oparte na zaufaniu.

Gospodarka
potrzebuje
targów jako
źródła inspiracji.
W czasie spotkań
rodzą się nowe
pomysły i innowacje.

Targi to idealne
narzędzie do oceny
danej branży.
Dają możliwość
wymiany doświadczeń
i budowy wiedzy.
Targi tworzą
biznesową przyszłość.
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