27. Międzynarodowe Wiodące Targi Technologii Laboratoryjnych,
Analizy, Biotechnologii i Konferencja analytica

Monachium, 31.03.-03.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy rejestrację zgłoszeń na Międzynarodowe Targi Technologii Laboratoryjnych,
Analizy, Biotechnologii – analytica 2020. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w charakterze
wystawcy w wydarzeniu zaplanowanym w dniach 31.03.-03.04.2020 r. Targi analytica to
najważniejsza platforma spotkań branży łącząca cały zakres zagadnień z zakresu laboratoriów w
przemyśle i badaniach.
Targi analytica w kolejnych edycjach odnoszą coraz większy sukces utwierdzając się na pozycji
światowego lidera branży. Poprzednia edycja w 2018 roku zgromadziła 35.626 odwiedzających z
całego świata. Wszyscy zainteresowani, którzy chcieli dowiedzieć się, w którą stronę zmierza branża
laboratoryjna otrzymali wyczerpujące odpowiedzi od 1.163 wystawców z 47 krajów. Ocena targów
dokonana przez wystawców jest nadzwyczaj pozytywna. 97% wystawców poleca innym targi
analytica. 95% wystawców zadeklarowało chęć ponownego uczestnictwa w kolejnej edycji, a 96%
ankietowanych uważa, że udział w targach daje im znaczące korzyści. Z prowadzonych podczas
targów statystyk wynika, że 86% odwiedzających stanowiły osoby decyzyjne do spraw zakupów,
dlatego trudno o lepsze miejsce do zaprezentowania oferty, spotkania najważniejszych
przedstawicieli branży, poszerzenia grona odbiorców oraz szukania nowych kontaktów biznesowych.
Targi analytica 2020 koncentrować się będą na następujących zagadnieniach:
analityka i kontrola jakości (hala A1, A2, A3): • analityka instrumentalna • aplikacje •
mikroskopy i optyczne przetwarzanie obrazu • technologia pomiarowa i kontrolna • testowanie
materiałów • kontrola jakości w przemyśle
biotechnologia, Life Sciences, bioanalityka, diagnostyka (hala A3): • zastosowania
biotechnologiczne • technologia laboratoryjna w biotechnologii i Life Sciences • bioanalityka •
bioinformatyka • biochemikalia • diagnostyka w badaniach medycznych • biotechnologia
przemysłowa • możliwości finansowana w biotechnologii
technologia laboratoryjna (hala B1, B2): • sprzęt laboratoryjny i maszyny • automatyzacja
laboratorium / robotyka • laboratoryjne systemy danych i dokumentacja • wyposażenie laboratoriów
• chemikalia i odczynniki / materiały eksploatacyjne • bezpieczeństwo i ochrona pracy • cyfryzacja /
laboratorium 4.0
Dzięki innowacjom, trendom i dostosowanym do rynku produktom również w 2020 roku targi
analytica będą najważniejszym miejscem spotkań. Zapraszamy do wzięcia udziału w roli wystawcy
i zaprezentowania swojej oferty szerokiej publiczności.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż trwa już rejestracja wystawców. Rekomendujemy, aby
firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoją chęć uczestnictwa w wyznaczonym
terminie, tj. do 03 kwietnia 2019 r., gdyż z czasem może być trudniej uzyskać lokalizację stoiska.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie online na stronie: www.application.messemuenchen.de/analytica_2020_application
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach analytica 2020
Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 12 m2)

Cena netto za 1 m2

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

219 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

255 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

265 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

276 EUR / m²

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.
Inne opłaty (netto):
Obowiązkowy wpis do katalogu – 970 EUR (wersja drukowana i online)
Przedpłata za usługi serwisowe (do rozliczenia po targach) – 20 EUR/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3,20 EUR/m²
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony:
www.analytica-budgetplaner.de

Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkiej pomocy związanej z uczestnictwem w targach.
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.analytica.de
Następne wydarzenia:
analytica Vietnam, 03-05 kwietnia 2019, Ho Chi Minh City
analytica Anacon India i India Lab Expo, 16-17 kwietnia 2019, Mumbaj i 19-21 września 2019, Hajdarabad
analytica Lab Africa, 09-11 lipca 2019, Midrand, RPA
analytica China, 16-18 listopada 2020, Szanghaj

