Światowe Wiodące Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania
Systemami Zaopatrzenia - transport logistic

Monachium, 04. – 07. czerwca 2019 r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy rejestrację zgłoszeń do światowych wiodących Targów Logistyki,
Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia transport logistic 2019. Są to jedyne w
Europie targi obejmujące swą tematyką tak kompleksowo wszystkie rodzaje transportu
(lądowy, lotniczy, wodny) oraz logistykę i e-biznes. Targi w kolejnych edycjach odnoszą
coraz większy sukces utwierdzając się na pozycji światowego lidera tej branży. Poprzednia
edycja z 2017 roku przyniosła kolejne rekordy: wzięło w niej udział 2161 wystawców z 62
krajów, których stoiska odwiedziło ponad 60 tysięcy osób ze 123 krajów. Uczestnicy co dwa
lata potwierdzają niezmiennie najwyższy poziom profesjonalizmu imprezy, oceniając bardzo
pozytywnie targi, wysoką frekwencję gości jak również jakość osób odwiedzających targi,
wśród których zdecydowanie dominują profesjonaliści i osoby decyzyjne. Wystawie
transport logistic towarzyszyć będą równolegle targi i konferencja Air Cargo Europe.
Oferta tematyczna targów transport logistic 2019:
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)
Badania i rozwój
Usługi z zakresu transportu towarowego i logistyki
Firmy przewozowe, agenci, spedytorzy
Porty, firmy żeglugowe, morskie, śródlądowe
Transport kolejowy
Linie lotnicze, lotniska, usługi dla transportu lotniczego
Usługi kurierskie, pocztowe, ekspresowe
Dostawcy usług logistycznych
Usługi dla logistyki wewnętrznej, magazynowanie, pakowanie, załadunek
Dostawcy infrastruktury, nieruchomości, operatorzy terminali
Bezpieczeństwo, odzież robocza, wyposażenie
Urządzenia transportowe - fracht
Pojazdy drogowe (i ich utrzymanie)
Pojazdy transportu szynowego
Systemy transportu łączonego, palety, kontenery, zbiorniki
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
Logistyka wewnętrzna, systemy zarządzania magazynami, pakowanie
Opakowania transportowe, maszyny pakujące, paletyzacja
Zabezpieczenia ładunku, instrumenty pomiarowe, znakowanie
Magazynowanie i urządzenia do przemieszczania, załadunku
Ułatwienia w załadunku – rampy, dźwigi, podnośniki

Wystawcom targi transport logistic oferują:
- 10 nowoczesnych hal tematycznych oraz tereny do ekspozycji na zewnątrz
- reklamę w mediach
- budowę stoisk
- firmy serwisowe do obsługi
- pełną infrastrukturę serwisową w halach i na zewnątrz
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach w 2019 r:
Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m2)


Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)



Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)



Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)



Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)



Stoisko open-air



Tory dla pojazdów szynowych

Cena netto za 1 m2
182 € / m2
202 € / m2
213 € / m2
219 € / m2
92 € / m2
300 € / m

Inne opłaty (netto):

Obowiązkowy wpis do katalogu – 250 € (wersja drukowana i on-line)
Przedpłata za usługi techniczne (do rozliczenia po targach) – 15 €/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 €/m²
Opłata za usuwanie śmieci podczas targów, montażu i demontażu stoisk - 4,50 €/m²
Organizatorzy oferują też pakiety: stoisko o pow. 20m² z pełnym wyposażeniem i kompletem usług
kosztuje 6160 €.
Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkiej pomocy związanej z uczestnictwem w targach.
Termin zgłoszeń upływa 15.09.2018 r. Zapraszam do udziału w targach.
Grzegorz Grabarczyk
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
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email: ggrabarczyk@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl
www.transportlogistic.de

