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Z racji organizacji przez Targi Kielce, w dniach 28–31. 03. 2023 imprez o charakterze technicznym: 

Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi stom-TOOL 

Targów Obróbki Blach stom-BLECH & Cutting 

Targów Laserów Przemysłowych stom-LASER 

Targów ROBOTYKI stom-ROBOTICS 

Targów Technologii i Komponentów Łącznych i Mocujących stom-FIX & FASTENER 

Targów SPAWALNICTWA 
WirtoProcesy i Dni Druku 3D i Targów Elektroniki i Automatyki TEiA 

zapraszamy do odwiedzenia tych targów przez uczniów szkół technicznych. 

Wizyta na tych targach ma na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu, który jest przedmiotem ich nauki, 

aby w przyszłości mogli stanowić dobrze przygotowaną i wyszkolona kadrę techniczną naszego kraju. 

Zapraszamy do odwiedzenia targów, ale czwartego dnia tj.  

31 marca 2023 – piątek – wtedy WSTĘP JEST BEZPŁATNY !!! – procedura wejścia: 

- nie jest konieczne posiadanie zaproszenia 

- jest wymagana lista uczestników z pieczątką szkoły, którą opiekun pozostawia w punkcie rejestracyjnym 

- zwrotnie otrzymuje pakiet identyfikatorów dla całej grupy 

- materiały dotyczące już konkretnych maszyn będą dostępne bezpośrednio na stoiskach targowych 

 

Dlaczego 31 marca 2023 – piątek jest przeznaczony dla uczniów szkół technicznych 

 

dlaczego szkoły powinny przyjechać w czwartym dniu targów? – tj. w piątek: 31 marca 2023 ? 

Wystawcy przyjeżdżają na targi, aby spotkać się ze swoimi klientami, nastawiają się na zrealizowanie 

kontraktów handlowych, i pierwszy, drugi i trzeci dzień to dla nich najważniejsza praca – spotkanie z 

potencjalnymi klientami chcącymi kupić ich produkty. Stoją przed dużym wyzwaniem postawionym im przez 

przełożonych. Dlatego, najlepiej zaplanować wizytę z uczniami na czwarty dzień targów. Wtedy zawsze 

Wystawcy są bardziej skłonni do prezentacji maszyn w cyklu pracy, wydania prospektów reklamowych czy 

udzielenia informacji technicznych o prezentowanej maszynie – generalnie do poświęcenia, większej ilości 

czasu dla zwiedzających nie będących klientami komercyjnymi. Aczkolwiek, każdy z Wystawców oczywiście 

zdaje sobie sprawę z tego, że ci uczniowie to w przyszłości potencjalni pracownicy w tej branży, może nawet w 

jego firmie. 

Dlatego zachęcam do przyjazdu i zwiedzenia wystawy właśnie czwartego dnia targów.  

 

 

Informujemy, że cały obiekt w każdym miejscu jest monitorowany przez profesjonalny system,  

co zapewnia bezpieczeństwo zarówno Wystawców jak i Zwiedzających. 

 

 

W razie pytań – kontakt: 

Małgorzata OZDOBA 

Targi Kielce S.A. tel. (041) 365 14 60, (608) 023 026, ozdoba.malgorzata@targikielce.pl 
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