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Szanowni Państwo, 
 
Przed nami kolejna, 22. edycja światowych targów productronica 2017 – a tym samym 
wyjątkowa okazja do zagłębienia się w szczegóły fascynującego świata rozwoju oraz 
produkcji elektroniki. W dniach od 14 do 17 listopada 2017 r. Monachium stanie się 
miejscem spotkań skierowanym nie tylko do decydentów oraz innowatorów branży, lecz 
również do osób zainteresowanych technologią. 
W  2015 roku na targi productronica przybyło 37.191 odwiedzających z 85 krajów oraz 
1.161 wystawców z ponad 40 krajów zapełniając 7 hal wystawienniczych o powierzchni 
77.000 m². Zdecydowana większość wystawców (90%), jak i odwiedzających (95%) 
jednomyślnie oceniła targi jako „dobre” i „bardzo dobre”. 98% spośród wszystkich 
odwiedzających uznało targi productronica za wiodące. Sam fakt, że 91% odwiedzających 
stanowili decydenci odzwierciedla wysoką pozycję targów w przemyśle. Dołączcie Państwo 
do grona odwiedzających i poznajcie technologię przyszłości, branżowe trendy oraz 
innowacje i dajcie się zainspirować.   
 
Główne obszary wystawy: 
• PCB & EMS: płytki obwodu drukowanego, produkcja obwodów nośników i obwodu 
drukowanego, Electronic Manufacturing Services (EMS) • SMT: technologia lutowania i 
łączenia obwodów drukowanych, technika miernicza, gwarancja jakości, produkcja 
podsystemów, logistyka produkcji i technologia przepływu materiału • 
SEMICONDUCTORS: produkcja półprzewodników, produkcja wyświetlaczy, diod LED i 
dyskretnych elementów układu, produkcja fotowoltaiczna, produkcja micronano, technologia 
clean-room, obróbka materiałów • FUTURE MARKETS: produkcja IT, przemysł 4.0, 
technologia produkcji baterii i urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, elektronika 
organiczna i drukowana, druk 3D, dodatki produkcyjne • CABLES, COILS & HYBRIDS: 
technologia produkcji kabli i złączy, produkcja elementów hybrydowych • OVERALL 
PRODUCTION SUPORT: zasoby systemowe, wyposażenie zakładów, technologia ochrony 
środowiska, usługi. 
 
Poza nowościami produktowymi dostępnymi na rynku niezwykle cennych informacji z 
branży dostarczy Państwu program ramowy, w ramach którego odbędzie się blisko 100 
wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych. Szczegóły towarzyszącemu targom 
programowi dostępne są na stronie: www.productronica.com/supporting-program.html. 
 
Od 2017 roku targi productronica zostaną wzbogacone o dodatkową wystawę – targi 
Semicon Europa 2017 – Europejską Platformę Przemysłu Półprzewodników. Produkty i 
usługi, zaprezentowane w hali B1 na targach Semicon Europa 2017 uzupełnią ofertę targów 

http://www.productronica.com/supporting-program.html


productronica. Więcej informacji o tym wydarzeniu jest zawartych na stronie: 
www.www.semiconeuropa.org. 
 
 
 
Bilety wstępu na targi productronica 2017 można zakupić na miejscu w kasach targowych 
oraz w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie 
www.productronica.com/trade-fair/for-visitors/purchase-ticket/index.html. Zachęcamy do 
skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi czas, jak również pieniądze.  
 

Ceny biletów wstępu na targi productronica 2017 
 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach targowych 
Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 38 € 52 € 
Bilet 2-dniowy 62 € 76 € 
Bilet na całe targi 
Bilet ulgowy 1-dniowy¹ 

82 € 
– 

96 € 
38 € 

¹ Bilety ulgowe ważne dla uczniów, studentów, emerytów. Bilety dostępne tylko i wyłącznie w kasach targowych 
po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. 
 
• Zakup biletów w przedsprzedaży odbywa się online, a płatność za zamówione bilety 

wstępu jest możliwa wyłącznie kartą kredytową! 
• Po zakończonej rejestracji otrzymane e-mailem bilety należy wydrukować oraz zabrać ze 

sobą na targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 
• Fakturę za bilety można wygenerować indywidualnie następnego dnia po złożeniu 

zamówienia online, lecz nie później niż ostatniego dnia targów – logując się w systemie 
biletowym online ticket portal. W zakładce Tickets/Eintrittskarten należy kliknąć na 
jedną z trzech ikonek oznaczonych nazwą Invoice/Rechnung, a po otwarciu załącznika w 
pliku PDF wydrukować gotową fakturę. 

 

Targi productronica 2017 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 
wtorek – czwartek 

 
9:00 – 18:00 

Dokładny adres Targów Monachijskich to: 
Messe München GmbH 
Messegelände 
81823 München, Niemcy 
Do nawigacji można podać ulicę Willy Brandt Allee 1. 

 
piątek 

 
9:00 – 16:00 

 
 
 
Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu 
uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie www.productronica.com 

 www.twitter.com/productronica 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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