Tu spotyka i rodzi się
biznes!
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Zakres tematyczny targów:
•
•
•
•
•
•
•

maszyny, urządzenia i osprzęt do spawania
maszyny, urządzenia i osprzęt do cięcia
maszyny, urządzenia i osprzęt do zgrzewania
maszyny, urządzenia i osprzęt do lutowania
maszyny, urządzenia i osprzęt do natryskiwania
cieplnego
spawanie laserowe, lasery
materiały spawalnicze

spawalnictwo.targikielce.pl

•
•
•
•
•
•
•

usługi spawalnicze, serwis
urządzenia kontrolno-pomiarowe
roboty, automaty, linie technologiczne
gazy techniczne
obróbka cieplna
bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia
i sprzęt ochronny
szkolenia, certyfikacja, instytucje,
wydawnictwa branżowe

Targi dla SPAWALNICTWA
przez 4 dni w marcu 2023!

Przemysł wa
wiosna

500

Zwiedzający wg
sektorów gospodarki

250

Wystawców

10%

Branżowych zwiedzających

98,6%
zadowolonych
uczestników

Już dziś zgłoś
swój udział w targach!
Zwiedzający wg
profilu działalności firmy
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Metali o zakres tematyczny związany ze spawaniem materiałów i elementów. Wyjątkowo, na prośbę
wystawców wydarzenie w 2023
roku potrwa nie trzy, ale 4 dni. Będą
to 4 intensywne dni rozmów biznesowych, spotkań oraz networkingu!

maszynowy - 28%
projektowy, prototypowania - 18%
wysokiej technologii, stoczniowy,
lotniczy, zbrojeniowy - 15%
samochodowy - 10%
budowlany - 9%
energetyczny - 10%
inny - 10 %

10%

70%

12%

produkcyjny - 70%
usługowy - 12%
handlowy - 10%
inny - 8%
KONTAKT:
Piotr Odziemek
+48 41 365 13 34
odziemek.piotr@targikielce.pl

#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.

#TargiDająWięcej

Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawaln i c t w a S PAWA L N I C T W O t o
ugruntowana impreza, która w Targach Kielcach od kilku lat doskonale
uzupełnia Salon Technologii Obróbki

Przemysłowa wiosna w Targach Kielce
| SPAWALNICTWO 2023

