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Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy do udziału jako wystawca w Międzynarodowych Wiodących Targach 
Inteligentnej Automatyki i Robotyki – automatica 2018, które odbędą się w Monachium w 
dniach 19. – 22. czerwca 2018 r. Co dwa lata na tej najważniejszej platformie innowacji dla 
zautomatyzowanych procesów produkcji spotykają się kluczowi gracze i decydenci. To 
właśnie Monachium przyciąga uczestników ze wszystkich gałęzi gospodarki, którzy chcą 
zainwestować w efektywną technologię przyszłości. 
 
Targi automatica są wiodącym rynkiem dla zautomatyzowanej produkcji. Targi łączą 
największą na świecie ofertę dla robotyki przemysłowej i serwisowej, systemów 
montażowych, przemysłowych systemów przetwarzania obrazu i komponentów. Podczas 
targów przedsiębiorstwa ze wszystkich branż przemysłu mają dostęp do innowacji, wiedzy i 
trendów o dużym znaczeniu dla biznesu. Targi automatica zapewniają orientację, aby móc 
wyprodukować jakościowo lepsze produkty jeszcze bardziej wydajnie. Hasło targów brzmi: 
Zoptymalizuj własną produkcję – na targach automatica kręci się wszystko wokół 
optymalizacji procesów produkcyjnych. Nasze targi łączą innowacyjne rozwiązania 
inteligentnej automatyki i robotyki z pionierskimi kluczowymi technologiami dla każdego 
sektora przemysłu. 
 
Ponownie w 2018 roku, w sześciu halach na powierzchni wystawienniczej 66.000 m² 
zaprezentowane zostanie całe spektrum automatyki przemysłowej. Oferta targów zawiera 
komponenty i systemy, kompleksowe rozwiązania i serwis w następujących obszarach: •  
technologia montażu i obsługi • robotyka przemysłowa i profesjonalna robotyka serwisowa • 
przemysłowe przetwarzanie obrazu •  systemy pozycjonowania • technologia napędowa • 
sensoryka • technologia sterowania i komunikacja przemysłowa • technologia bezpieczeństwa 
• technologia zaopatrzenia •  oprogramowanie i Cloud Computing •  usługi i usługodawcy • 
badania i technologia 
 
Ostatnia edycja targów automatica to: 
• 833 wystawców z 47 krajów (wzrost liczby wystawców o 15%) 
• 43.052 odwiedzających z blisko 100 krajów (wzrost liczby odwiedzających o 25%), a 82% 

spośród odwiedzających stanowili decydenci 
• bogaty i interesujący program konferencji jako platforma wymiany informacji i wiedzy 

branżowej z udziałem blisko 300 ekspertów 
 

Skorzystajcie Państwo z okazji i prezentując swoje technologie dołączcie do grona liderów 
targów automatica 2018. To najodpowiedniejsze miejsce dla innowacji stosowanych w 
automatyce i robotyce. Uczestnictwo w targach automatica stanowić będzie doskonałą 
okazję do zdobycia aktualnych informacji o branży, jak również do nawiązania nowych 
kontaktów oraz do poszerzenia grona obecnych klientów.  



Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców. 
Rekomendujemy, aby firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoją chęć 
uczestnictwa w wyznaczonym terminie, tj. 15. maja 2017 r., gdyż po tym terminie może być 
trudniej uzyskać lokalizację stoiska. 
 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach automatica 2018 

Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 20 m2) Cena netto za 1 m2 

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)  210 EUR / m² 
 Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)  250 EUR / m² 

 Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)  260 EUR / m² 
 Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)  270 EUR / m² 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 270 EUR netto 
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3,50 EUR netto/m² 
Przedpłata za usługi serwisowe (do rozliczenia po targach) – 15  EUR netto/m² 
 
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.automatica-
budgetplaner.de 
 
 
Więcej informacji dotyczących targów automatica 2018 znajdą Państwo na stronie 
www.automatica-munich.com . Biuro Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu 
bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z wzięciem udziału w tym wydarzeniu. 
 
 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.targiwmonachium.pl 
www.automatica-munich.com 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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