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Szanowni Państwo, 
 
Przed nami kolejna edycja największych branżowych Targów Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania 
Systemami Zaopatrzenia transport logistic 2017. 
Targi transport logistic stały się wiodącą na świecie imprezą w branży dzięki kompleksowości oferty 
i licznemu uczestnictwu firm z całego świata. Prezentują pełen zakres usług począwszy od logistyki, 
IT/telematyki, e-biznesu poprzez transport wewnętrzny, zarządzanie systemami magazynowymi i 
systemy transportu towarowego.  Impreza ta prezentuje kompleksowy zorganizowany transport 
drogowy, szynowy, wodny, powietrzny, stając się tym samym doskonałym forum łączącym przemysł i 
handel z branżą transportową i logistyczną.   
Pełna lista wystawców oraz informacje o ramowym programie towarzyszącym dostępne są na stronie: 
www.transportlogistic.de lub w naszym biurze. 
 
Poprzednia edycja z 2015 roku przyniosła kolejne rekordy zarówno wśród wystawców – ponad 2 
tysiące firm, jak również odwiedzających – ponad 55 tysięcy osób ze 124 krajów. Uczestnicy 
potwierdzili wysoki poziom profesjonalizmu imprezy, ponad 95% z nich dało targom bardzo 
pozytywne oceny, oceniając wysoko jakość prezentowanej oferty jak i osób uczestniczących w 
targach, wśród których zdecydowanie dominowali profesjonaliści z branży i osoby decyzyjne z całego 
świata.  
 
Oferta tematyczna targów transport logistic 2017: 
 
IT/telematyka, eBusiness, telekomunikacja 
• Systemy komunikacyjne (sieci, stacje, radio, komunikacja mobilna itp.) 
• Systemy przetwarzania danych  
• Systemy do e-handlu  i e-biznesu 
• Sterowanie transportem i urządzenia DP (dynamic positioning) – dystrybucja,     
   magazynowanie, organizacja pracy, wyposażenie DP, systemy kontroli, identyfikacja, 
   nawigacja, lokalizacja itp. 
• Zintegrowane systemy zarządzania ruchem (ITMS) 
 
Usługi z zakresu transportu towarowego i logistyki 
• Firmy przewozowe, agenci, spedytorzy 
• Porty, firmy żeglugowe, morskie, śródlądowe  
• Transport kolejowy 
• Linie lotnicze, lotniska 
• Usługi kurierskie 
• Terminale 
• Wynajem pojazdów, kontenerów, leasing itp. 
• Organizacje zrzeszające, banki, personel, szkolenia 
 
Systemy transportowe - fracht 
• Pojazdy drogowe (i ich utrzymanie) 
• Pojazdy transportu szynowego 
• Systemy transportu łączonego, palety, kontenery, zbiorniki 

http://www.transportlogistic.de/


• Logistyczne systemy dla portów i frachtu morskiego 
• Logistyczne systemy dla transportu lotniczego 
• Systemy transportu rurociągowego i sieciowego (energii) 
• Konserwacja i naprawa 
• Zabezpieczenia, ochrona przed kradzieżą 
• Systemy ogrzewania i chłodzenia 
• Badania i rozwój 
 
Logistyka wewnętrzna, systemy zarządzania magazynami, pakowanie 
• Opakowania transportowe, maszyny pakujące, paletyzacja 
• Zabezpieczenia ładunku, instrumenty pomiarowe 
• Magazynowanie i urządzenia do przemieszczania, załadunku 
• Ułatwienia w załadunku – rampy, dźwigi, podnośniki 
 
Targom towarzyszy również wystawa i konferencja Air Cargo Europe. 
 
Bilety wstępu na targi transport logistic 2017 (+ Air Cargo Europe). 

Bilety można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie 
się i złożenie zamówienia online na stronie www.transportlogistic.de w  zakładce dla 
Besucher/Visitors. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tańszego zakupu biletów online.  

Ceny biletów wstępu:  

 Cena on-line  Cena w kasach targowych  

Bilet 1-dniowy      EUR  24,-       EUR  29,- 

Bilet 4-dniowy      EUR  38,-       EUR  43,- 

Bilet 1-dn./4-dn. grupowy (min. 15 os.)  lub ulgowy       EUR  15,- / 20,- 

• Płatność za zamówione bilety wstępu online jest możliwa tylko kartą płatniczą! 
• Po uregulowaniu należności na swoją skrzynkę mailową otrzymacie Państwo bilety wstępu na targi 

(Print@home Ticket). Bilety należy koniecznie wydrukować oraz zabrać ze sobą na targi do Monachium.  
• Zakupiony bilet jest dowodem księgowym. 
 

Targi transport logistic 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 wpisać ulicę Willy Brandt Allee 1.  

piątek 
 
9:00 – 16:00 

 
 
 
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia targów transport logistic w Monachium. 

 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel.  +48 22 850 20 42, 620 44 15 

email: info@targiwmonachium.pl 
www.targiwmonachium.pl 
www.transportlogistic.de 
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