
 
 

24. –27.czerwca 2019r., Monachium 
 
Szanowni Państwo, 
 

zbliża się kolejna 24. edycja Międzynarodowych Targów (i Kongresu) Techniki Laserowej oraz Fotoniki 
- LASER World of PHOTONICS 2019. Trwa rejestracja wystawców, warto zatem jak najszybciej podjąć 
decyzję o udziale w targach. 
 
Targi LASER World of PHOTONICS odbywają się niezmiennie od 1973 roku, w cyklu dwuletnim. Nie ma 
podobnej imprezy, która prezentowałaby tak obszerną ofertę tematyczną, a tym samym dawała kompletny 
przegląd wszystkich aktualnych trendów w nauce, technologii i zastosowaniach. 
Miniona edycja tego wydarzenia (2017) ustanowiła nowe rekordy i zgromadziła 1.293 wystawców z 42 
krajów, a ponad 60% spośród nich pochodziła spoza Niemiec. Łącznie ekspozycja zajęła powierzchnię 55.000 
m². Ostatnie targi  odwiedziło  ponad 32.700 gości z 73 krajów. Aż 58% odwiedzających pochodziła spoza 
Niemiec, co nadaje targom bez wątpienia międzynarodowy charakter. Co najważniejsze, niemal wszyscy 
goście to specjaliści z branży, a jakość i kompetencje uczestników to największy atut imprezy! Targi 
uzyskały bardzo dobre opinie wśród uczestników, z których 99% oceniło je jako „bardzo dobre” i „dobre”, 
deklarując jednocześnie chęć udziału w kolejnej edycji targów.  
 
Zakres tematyczny targów LASER World of PHOTONICS 2019: 

 Iluminacja i energia, biofotonika i inżynieria medyczna, technologia do produkcji optyki, 
skanowanie laserowe, lasery i systemy laserowe do inżynierii produkcyjnej, optoelektronika, 
optyka, informacje optyczne i komunikacja, sensory, testy, technologia ochronna, start-up-y 

 

Szczegółowe informacje o targach znajdą Państwo na www.world-of-photonics.com 
 
 
Targom towarzyszy Światowy Kongres Fotoniki oraz bogaty program ramowy (ponad 3000 wykładów i 
prezentacji), którego szczegóły są podane na w/w stronie internetowej. 
 
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach LASER World of PHOTONICS 2019: 
 

Stoisko Od 4 m2 do 50 m2 51-100 m2 pow.100 m2 

 Stoisko szeregowe (otwarte z jednej strony)      220 €/m2    

 Stoisko narożne (otwarte z dwóch stron) 249 €/m2    

 Stoisko czołowe (otwarte z trzech stron)  259 €/m2 250 €/m2 242 €/m2 

 Stoisko wyspowe (otwarte z czterech stron)  269 €/m2 260 €/m2 250 €/m2 

 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 400 € netto (wersja drukowana i online) 
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 20 € netto/m²  
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 € netto/m² 
Opłata za wywóz śmieci podczas targów - 3,50 € netto/m² 
Ponadto dostępne są w pełni wyposażone stoiska w pakietach: 
Stoisko szeregowe 12 m²  w cenie  4550 €, narożne 5350 €, lub zestaw Table Top 4 m2  za 1840 €. 
 
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w targach LASER World of PHOTONICS 2019! 
 

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.world-of-photonics.com 
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