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7. Międzynarodowe Targi Automatyki i Mechatroniki 

 

Monachium, 21. – 24. kwietnia 2016 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału jako wystawca w odbywających się co dwa lata 

Międzynarodowych Targach Automatyki i Mechatroniki – AUTOMATICA 2016, które będą miały 

miejsce w dniach 21. – 24. kwietnia 2016 na terenach targowych Messe München w Monachium. 

AUTOMATICA 2016 to targi wielobranżowe i specjalistyczne, które zaprezentują całe łańcuchy 

procesu produkcyjnego począwszy od komponentów do systemów oraz od aplikacji do usługi. Jest to 

wydarzenie o światowym zasięgu i renomie prezentujące kompleksową wiedzę na temat robotyki, linii 

montażowych, systemów i urządzeń.  To najlepsze miejsce dla innowacji w automatyce i procesach 

produkcyjnych. 

Targi AUTOMATICA oferują unikalną kombinację z dziedziny badań, innowacyjnych technologii 

oraz przemysłowych zastosowań. Dzięki różnorodnym zakresom wystawy uczestnicy targów z 

pierwszej ręki otrzymają informacje na temat wszystkich procesów zoptymalizowanej produkcji. To 

właśnie tutaj będą Państwo mieli kompleksowy wgląd w świat automatyki i mechatroniki jak również 

możliwość prezentacji pomysłów i innowacyjnych zastosowań Państwa firmy. 

Z edycji na edycję targi AUTOMATICA zyskują na znaczeniu. W 2014 roku organizatorzy 

odnotowali ponad 10 procentowy wzrost liczby odwiedzających oraz 7 procentowy liczby 

wystawców. Ostatnia edycja targów AUTOMATICA to: 34.493 odwiedzających z ponad 100 krajów, 

724 wystawców z 42 krajów oraz powierzchnia wystawiennicza 55.000 m². To właśnie podczas 

poprzedniej edycji w 2014 roku aż 95% wystawców poleciłoby to wydarzenie innym, a 96% 

chciałoby ponownie aktywnie uczestniczyć w tej imprezie. 

Główne działy tematyczne na targach AUTOMATICA 2016 to: 

• zintegrowane rozwiązania montażowe • robotyka • robotyka przemysłowa • profesjonalna robotyka 

serwisowa • przemysłowe przetwarzanie obrazu • systemy pozycjonowania • technologia napędowa • 

sensoryka • technologia sterowania • technologia bezpieczeństwa • technologia zasilania • 

oprogramowanie • usługi i usługodawcy • badania i technologie 

 

Targi AUTOMATICA to: 

 Wiodąca platforma innowacji do automatyzacji procesów produkcyjnych 

 Największa na świecie oferta robotyki, systemów montażowych i systemów wizyjnych 

 Miejsce, w którym przedsiębiorstwa z każdej dziedziny przemysłu znaleźć mogą przyszłościowe 

rozwiązania w celu poprawienia jakości i wydajniejszego wytwarzania produktów 

 Obowiązkowe wydarzenie dla decydentów i kierowników produkcji ze wszystkich sektorów 

przemysłu 
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 Miejsce, w którym można dowiedzieć się o najnowszych osiągnięciach, znaleźć rozwiązania dla 

nowych wyzwań, nawiązać kontakty i efektywnie zainwestować w technologie przyszłości. 

Uczestnictwo w targach AUTOMATICA stanowić będzie dla Państwa doskonałą okazję do zdobycia 

aktualnych informacji o branży, jak również do nawiązania nowych kontaktów oraz do poszerzenia 

grona obecnych klientów. Szeroką ofertę wystawców uzupełni również bogaty program imprez 

towarzyszących targom obfitujący w liczne seminaria, wykłady i dyskusje. Szczegółowy program 

imprez towarzyszących targom dostępny jest na stronie: www.automatica-

munich.com/en/Home/cn/about_the_fair/umcn/supporting-program/overview. 

 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach AUTOMATICA 2016 

Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m
2
)  Cena netto za 1 m

2
 

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)  207 EUR / m
2
 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 239 EUR / m
2
 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 249 EUR / m
2
 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 259 EUR / m
2
 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  

 

Inne opłaty: 

Obowiązkowy wpis do katalogu – 230 EUR netto (wersja drukowana i online) 

Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 15 EUR netto/m²  

Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 

Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska - 1,50 EUR netto/m² 

 

Termin zgłoszeń na targi AUTOMATICA 2016 upływa 15.05.2015 r., dlatego w przypadku 

zainteresowania uczestnictwem zachęcamy do terminowego przesyłania aplikacji. 

 

Miejsce wydarzenia: 

Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 München, Niemcy 

W oficjalnym adresie nie figuruje żadna ulica, 

jednak największa, przy której położone są targi 

to Willy Brandt Allee 1. 

 

 

Godziny otwarcia targów: 

21. - 24. czerwca 2016 , godz. 9-17 

 

 

Więcej informacji na temat targów AUTOMATICA uzyskają Państwo w: 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

kontakt: Agnieszka Lenartowicz 

tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 
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lub na stronie: www.automatica-munich.com 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 


