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Międzynarodowe Targi Elektronicznych Komponentów, Systemów i Zastosowań  
 

 
 

Monachium, 08 – 11 listopada 2016 r. 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Elektronicznych 
Komponentów, Systemów i Zastosowań – electronica 2016, organizowanych w dniach 
08.11. – 11.11.2016 r. w Monachium. 
 
Ta wiodąca impreza gromadzi co dwa lata przedstawicieli i ekspertów ze wszystkich gałęzi 
branży elektronicznej z całego świata. W ubiegłej edycji w 12 halach targowych na 
powierzchni 133.000 m² uczestniczyło 2.725 wystawców z 52 krajów, a także ponad 73.000 
odwiedzających z 87 krajów. Udział w tegorocznej edycji potwierdzili już wszyscy światowi 
producenci z branży elektroniki, a zainteresowanie targami przerosło nawet oczekiwania 
organizatorów. Zwiększone zainteresowanie firm chcących wystąpić w roli wystawcy 
spowodowało przekazaniem przez organizatora dodatkowej, trzynastej hali wystawienniczej, 
a tym samym wzrost powierzchni wystawienniczej targów electronica 2016 do 143.000 m²! 
 
Oferta tematyczna targów electronica 2016 to: 
• elektronika samochodowa • wyświetlacze • elektromechanika / peryferia systemowe • 
Electronics Design (ED / EDA) • systemy wbudowane • Electronic Manufacturing Services 
(EMS) • półprzewodniki • płytki obwodu wbudowanego i inne nośniki obwodów • urządzenia 
pomiarowe • systemy, mikrosystemy i nanosystemy • pasywne elementy układu • sensoryka • 
serwis/usługi • zasilanie w energię elektryczną • komponenty systemowe • bezprzewodowe 
technologie komunikacyjne. 
 
Dopełnieniem oferty wystawców będą prezentacje, wykłady oraz odbywające się na żywo 
dyskusje panelowe z najznakomitszymi ekspertami z branży. Zainteresowanie programem 
ramowym jest bardzo duże – w 2014 roku odnotowano 7.300 uczestników, którzy wzięli 
aktywny udział w konferencjach i forach. Szczegółowe informacje o towarzyszącemu targom 
programie ramowym dostępne są na stronie: www.electronica.de/trade-fair/events/index.html 
 

Równolegle do targów electronica odbędzie się wystawa IT2Industry – Specjalistyczne 
Targi i Konferencja Inteligentnych i Cyfrowych Technologii Informatycznych. Produkty i 
usługi, które zostaną zaprezentowane na targach IT2Industry uzupełnią ofertę targów 
electronica. Wystawa ta wesprze przedsiębiorstwa w ich drodze do cyfrowego świata sieci 
przemysłowej. Targi stworzą solidne podstawy decyzyjne i służyć będą jako przewodnik w 
transformacji w epoce przemysłu 4.0. Więcej informacji dotyczących tego wydarzenia znajdą 
Państwo na stronie: www.it2industry.de/index-2.html. 

 

http://www.electronica.de/trade-fair/events/index.html
http://www.it2industry.de/index-2.html


Procedura zamawiania biletów wstępu na targi electronica 2016: 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży 
poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie www.electronica.de. 
 
Ceny biletów wstępu (z VAT): W kasach targowych Online w przedsprzedaży 
Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 34,50 EUR 27,50 EUR 
Bilet 2-dniowy 58,00 EUR 46,50 EUR 
Bilet na całe targi 78,00 EUR 63,00 EUR 
Bilet ulgowy* 19,00 EUR – 
Bilet grupowy** 27,50 EUR – 
Bilety wstępu uprawniają do uczestnictwa w odbywających się równolegle targach IT2Industry. 
W cenie biletów zawarty jest katalog targowy – dostępny do wyczerpania nakładu. 
*Bilety ulgowe ważne dla uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych. Bilety dostępne tylko i 
wyłącznie w kasach targowych po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. 
**Bilety grupowe dla grup liczących powyżej 10 osób – zamawianie poprzez kontakt z nami lub 
registrierung@messe-muenchen.de do dnia 26.10.2016. 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.electronica.de zakładka for visitors//für 
Besucher, a następnie Purchase ticket//Ticket kaufen oraz Purchase a ticket online or redeem 
a voucher now//Jetzt online Ticket kaufen oder Gutschein einlösen. Po udanym 
wygenerowaniu loginu i hasła oraz wypełnieniu formularza w systemie rejestracyjnym można 
dokonać zamówienia na bilety wstępu. W podobny sposób rejestrowane są zaproszenia od 
wystawców. 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
Płatność za zamówione bilety wstępu online jest możliwa wyłącznie kartą kredytową.  
• Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów – spółki 
Messe München GmbH, który jest odpowiedzialny za jego realizację. 
• Po dokonaniu płatności kartą kredytową na podany przez Państwa w trakcie rejestracji adres 
e-mailowy przesyłany jest bilet wstępu (Print@home Ticket). 
• Bilet należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi do Monachium. 
• Wydrukowany bilet wstępu (Print@home Ticket) jest jednocześnie dowodem księgowym. 
 
 
Targi electronica 2016 odbywać się będą w następujących godzinach: 
wtorek – czwartek   9:00 – 18:00 
piątek 9:00 – 17:00 
 
 
Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu 
uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
kontakt: Agnieszka Żeleźnicka 
tel. 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.electronica.de 
   
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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