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Monachium, 11.09. – 15.09.2017 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Technologii i Innowacji oils + fats 2017, które 
odbędą się w dniach 11 – 15 września 2017 r.  w Monachium. 
 
oils + fats to jedyne w Europie targi poświęcone ekonomii, technologii i innowacjom w przemyśle olejów i 
tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.   Targi są zatem unikalną platformą, żeby spotkać 
przedstawicieli branży, zaprezentować lub zapoznać się z dokonaniami przemysłu, innowacjami, najnowszymi 
produktami, systemami i usługami. 
 
Targi oils + fats w Monachium to jedyne miejsce w Europie dające możliwość spotkania profesjonalistów z 
całego kontynentu, targi odwiedzają bowiem przede wszystkim osoby decyzyjne, liderzy biznesu ze wszystkich 
sektorów przemysłu olejarskiego i tłuszczowego. 
 
Targi wspiera program towarzyszący, a w nim : 
– Platforma Innowacyjności – cykl spotkań i prezentacji, podczas których przedstawiona zostanie sytuacja na 
rynku,  biorafinerie oraz automatyzacja procesów produkcyjnych. 
- Szybkie kursy,  czyli praktyczne pokazy procesów technologicznych 
 
oils + fats 2017  odbędą się równocześnie z targami drinktec i SIMEI , czyli Światowymi Wiodącymi 
Targami  Napojów i Pokarmów Płynnych (drinktec) oraz targami Branży Winiarskiej (SIMEI) na terenie 
Targów Monachijskich. 
 
 
DLA WYSTAWCÓW:  stoiska są dostępne już od 12 mkw. Szczegółowe informacje o cenach i warunkach 
uczestnictwa, formularz aplikacyjny uzyskają Państwo w naszym biurze lub na stronie targów:              
www.oils-and-fats.com   Główne grupy produktów i usług to: 
 

1. Surowce (oleje, tłuszcze) 
2. Materiały pomocnicze (dodatki, enzymy itp.) 
3. Produkcja, etapy produkcyjne 
4. Produkty gotowe, urządzenia, procesy towarzyszące (czyszczenie, recykling, kontrola, pomiary itd.) 

 
DLA ODWIEDZAJĄCYCH:  powyższy zakres produktów, usług oraz program towarzyszący to okazja by poznać 
wszystko, co dzieje się w branży tłuszczowej.  Bilety do nabycia na stronie www.oils-and-fats.com w zakładce 
dla Besucher/Visitors.    Szczegółowe informacje są dostępne również u nas: 
 
 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. +48 22 620 44 15,  22 850 20 42 
email: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 
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