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Przemysłowa Wiosna 
to cykl targów

skierowanych do przemysłu
o niespotykanym w kraju

potencjale spotkań specjalistów z branży 
elektroniki i automatyki,

wystawiających się na tych samych
halach, co producenci  
i integratorzy maszyn.

dr Andrzej Mochoń
Prezes Targów Kielce

 Janusz Wójcik
Prezes Stowarzyszenia 

Innowacyjnych Technologii
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ów Zgłoś swój udział w targach już dziś!

Targi to:

Przemysłowa 
wiosna 2021 

w liczbach

Nieocenione narzędzie do zdobywa-
nia nowych kontaktów biznesowych, 
podtrzymywania relacji i rozszerzania 
wiedzy o rynku 

Większy zasięg, wzmocnienie świa-
domości Twojej marki

Szansa dla Twojej Firmy na powrót  
na rynek po okresie spowolnienia  
i dalszy rozwój 

Możliwość pokazania, że Twoja Firma 
jest silna, przetrwała kryzys i wraca 
z nowymi rozwiązaniami 

Targi są szansą dla wielu firm, które utraciły pozycje ryn-
kowe do wyjścia z zapaści oraz dla tych, którzy szukają 
nowego pomysłu na biznes.

ponad 300 wystawców 
z 24 krajów

ponad 10 000
zwiedzających

Roboty, komponenty
i oprogramowanie

Kompozyty i chemia
dla elektroniki

Oprogramowanie
maszyn i procesów 
automatyzacji

Elektronika
Technologie

Usługi projektowania, 
produkcji i prototypowania 
urządzeń elektronicznych

15 000 m2

powierzchni wystawienniczej

Napędy
 i układy sterowania



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

Wszystkie informacje dotyczące działania Portalu Wystawcy 
znajdują się na stronie Portal Wystawcy – instrukcje.

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

Spotkajmy się od 5 do 7 kwietnia

W tym samym czasie 
i miejscu odbędą się 
następujące imprezy:

Przemysłowa Wiosna to prawdopodobnie najsilniejsza marka targów przemysłowych  
w Polsce w chwili obecnej. Jako jedyne targi branżowe odbyła się w 2020 i 2021 roku, 
pomimo sytuacji związanej z Covid19. Oczywiście, edycja w 2020 roku była nieco mniejsza 
i skromniejsza, ale zarówno ilość, jak i przede wszystkim, jakość zwiedzających była bar-
dzo dobra. Kolejna edycja targów w 2021 roku zanotowała już ponad 10 tysięczną liczbę 
odwiedzających, kilkuset wystawców i uruchomione 7 hal wystawienniczych.

STOM-TOOL

STOM-BLECH&CUTTING

STOM-FIX

STOM-LASER

STOM-ROBOTICS

SPAWALNICTWO

DNI DRUKU 3D

EXPO-SURFACE

CONTROL-STOM

KIELCE FLUID POWER
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25-672 Kielce
 +48 41 365 12 22

 biuro@targikielce.pl

Piotr Odziemek
 +4841 365 13 34

 odziemek.piotr@targikielce.pl

Paweł Rokita
 +48 535 134 043

 pawel.rokita@sitpolska.pl

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)

tu spotyka się biznes Kontakt


