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Szanowni Państwo,
zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach automatica, oferujących
najnowsze trendy, rozwiązania i technologie dla przemysłu automatyki i mechatroniki.
Niezmiennie co dwa lata na najważniejszej innowacyjnej platformie dla zautomatyzowanego
procesu produkcji spotykają się w Monachium główni gracze oraz decydenci ze wszystkich
gałęzi przemysłu. Jest to obowiązkowy punkt dla wszystkich, którzy chcą aby ich produkcja
była szybsza, bardziej elastyczna i bezpieczna.
Targi automatica odgrywają ważną rolę na arenie międzynarodowej - ponad jedna trzecia
odwiedzających pochodzi spoza Niemiec. Jakość odwiedzających targi automatica zachwyca
wystawców: znaczna ilość odwiedzających przychodzi na targi z konkretnymi zamiarami
inwestycyjnymi. 84% odwiedzających stanowią decydenci, a 20% spośród nich ma duży
wpływ na proces decyzyjny (automatica 2018). 43% odwiedzających to pracownicy z obszaru
produkcji, konstrukcji i planowania.
Targi automatica 2018 w liczbach
• 890 wystawców z 29 krajów
• 31% międzynarodowych wystawców
• 45.584 odwiedzających z 89 krajów
• 38% międzynarodowych odwiedzających
• 66.000 m² powierzchni wystawienniczej
• niezwykły program konferencji z udziałem prawie 400 wybitnych ekspertów
Targi automatica 2020 koncentrować się będą na następujących zagadnieniach:
• 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
Trwa już rejestracja wystawców, warto zatem jak najszybciej podjąć decyzję o udziale w
targach. Nie ma bowiem podobnej imprezy, która prezentowałaby tak obszerną ofertę
tematyczną, a tym samym dawała kompletny przegląd wszystkich aktualnych trendów w nauce,
technologii i zastosowaniach.

Rekomendujemy, aby firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoją chęć
uczestnictwa w wyznaczonym terminie, tj. do 13 maja 2019 r., gdyż z czasem może być
trudniej uzyskać lokalizację stoiska.
Zgłoszenia na targi można dokonać wyłącznie online, rejestrując się poprzez stronę:
https://automatica-munich.com/exhibitors/book-your-space/exhibitor-application

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach automatica 2020
Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 20 m2)

Cena netto za 1 m2

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

219 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

260 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

270 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

280 EUR / m²

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.

Inne opłaty (netto):
Obowiązkowy wpis do katalogu – 560 EUR
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3,50 EUR netto/m²
Przedpłata za usługi serwisowe (do rozliczenia po targach) – 15 EUR/m²
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony:
www.automatica-budgetplaner.de
Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkiej pomocy związanej z uczestnictwem w
targach.
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