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Szanowni Państwo, 

 

w dniach od 14.11. do 17.11.2017 r. odbędą się Światowe Wiodące Targi Rozwoju i Produkcji Elektroniki 

– productronica 2017. Wydarzenie to ma ponad czterdziestoletnią tradycję. Targi productronica 

odbywające się naprzemiennie z targami electronica każdej jesieni w Monachium stają się światowym 

ośrodkiem przemysłu elektronicznego. Zapraszamy Państwa do dołączenia do grona wystawców i 

zaprezentowania się światowej publiczności. 

Monachijskie targi productronica nawiązały współpracę i w 2017 roku dojdzie do ich połączenia z targami 

Semicon Europa – Europejską Platformą Przemysłu Półprzewodników. Krok ten spowoduje, iż jeszcze 

bardziej wzmocniona zostanie światowa pozycja targów productronica i electronica. 

 

 

Targi productronica 2015 w liczbach: 

• 4 dni 

• 7 hal o powierzchni wystawienniczej 77.000 m² 

• 1.161 wystawców z 40 krajów 

• 37.191 odwiedzających z 85 krajów 

• 91% odwiedzających targi stanowią decydenci 

• blisko 100 wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych 

 

 

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. 

 

Organizatorzy targów spodziewają się, że podczas targów productronica w 2017 roku swoją imponującą 

gamę usług i produktów zaprezentuje ponad 1.200 firm różnej wielkości, liderzy światowego rynku, firmy 

rozpoczynające dopiero swoją działalność, a także innowacyjni wystawcy z całego zakresu produkcji 

elektroniki. 

Obecność na targach jest gwarantem sukcesu. Skorzystajcie Państwo z okazji i weźcie udział w 

najważniejszych i największych na świecie targach produkcji elektronicznej! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców.  

 

 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach productronica 2017 

Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 20 m
2
) Cena netto za 1 m

2 

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)  242 EUR / m² 

 Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)  268 EUR / m² 

 Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)  278 EUR / m² 

 Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)  287 EUR / m² 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  

 

 

Inne opłaty: 

Obowiązkowy wpis do katalogu – 455 EUR netto (wersja drukowana i online) 

Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 20 EUR netto/m²  

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

Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3 EUR netto/m² 

Opłata za zgłoszenie podwystawcy – 250 EUR netto 

 

Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.productronica-

budgetplanner.com. 

 

 

Już od kilku lat Międzynarodowe Targi Monachijskie przenoszą swój sukces na rynki azjatyckie, gdzie 

organizowane są bliźniacze imprezy w największych centrach biznesowych.  

Tym samym znane Państwu z Monachium targi productronica mają swoje odpowiedniki również w Chinach 

oraz w Indiach. 
 

   

www.productronica-china.com   www.productronica-india.com 

 

 

 

Więcej informacji dotyczących targów productronica 2017 znajdą Państwo na stronie 

www.productronica.com. Biuro Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i 

wszelkich informacji związanych z wzięciem udziału w tym wydarzeniu. 

 

 

Biuro Targów Monachijskich 

ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 

kontakt: Agnieszka Żeleźnicka 

tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 

lub na stronie www.productronica.com 
 

 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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