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Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie  zapraszamy do odwiedzenia kolejnej edycji Światowych Wiodących Targów Rozwoju i 
Produkcji Elektroniki – productronica 2019, które odbędą się w Monachium w dniach od 12 do 15 
listopada 2019 r. To jedyna światowa wystawa, która koncentruje się na rozwoju elektroniki i produkcji 
stanowiąc najważniejszą platformę dla innowacji i światowych premier – od technologii, przez 
komponenty, oprogramowanie, aż po usługi i serwis. 
Targi productronica organizowane są od 1975 roku w cyklu dwuletnim. Wydarzenie to odbywa się 
naprzemiennie z targami electronica – nie ma podobnych imprez, które prezentowałyby tak obszerną 
ofertę tematyczną, a tym samym dawały kompletny przegląd wszystkich aktualnych trendów i 
zastosowań z zakresu elektroniki na świecie. 
 

W 2017 roku w 8 halach targowych o powierzchni wystawienniczej liczącej 88.000 m² w targach 
productronica wzięło udział 1.530 wystawców z 43 krajów, a ekspozycję odwiedziło 44.987 gości z 
96 krajów, z których aż 58% pochodziła spoza Niemiec. Uczestnicy potwierdzili najwyższy poziom 
profesjonalizmu imprezy i 96% odwiedzających przyznało targom productronica najwyższe noty za 
kompletność oferty. 
 
Oferta tematyczna targów productronica 2019 to: 

• PCB & EMS: płytki obwodu drukowanego, produkcja obwodów nośników i obwodu 
drukowanego, Electronic Manufacturing Services (EMS) 

• SMT: technologia lutowania i łączenia obwodów drukowanych, technika miernicza, gwarancja 
jakości, produkcja podsystemów, logistyka produkcji i technologia przepływu materiału 

• SEMICONDUCTORS: produkcja półprzewodników, produkcja wyświetlaczy, diod LED i 
dyskretnych elementów układu, produkcja fotowoltaiczna, produkcja micronano, technologia 
clean-room, obróbka materiałów 

• FUTURE MARKETS: produkcja IT, przemysł 4.0, technologia produkcji baterii i urządzeń do 
magazynowania energii elektrycznej, elektronika organiczna i drukowana, druk 3D, dodatki 
produkcyjne 

• CABLES, COILS & HYBRIDS: technologia produkcji kabli i złączy, produkcja elementów 
hybrydowych 

• OVERALL PRODUCTION SUPORT: zasoby systemowe, wyposażenie zakładów, 
technologia ochrony środowiska, usługi. 

 
Na uczestników, oprócz świetnie przygotowanej oferty wystawców światowego przemysłu 
elektronicznego, czeka bogaty program towarzyszący, a w nim około 100 wykładów, dyskusji i 
warsztatów na temat aktualnych i przyszłych zagadnień technologicznych i branżowych. Poza 
oglądaniem ekspozycji warto zaplanować czas na wymianę wiedzy ze światowymi ekspertami i dać 
się zainspirować pokazami na żywo. Szczegóły programu ramowego są dostępne na stronie 
www.productronica.com/program/index.html 



Bilety wstępu na targi productronica 2019 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w 
przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie 
www.productronica.com/visitors/planning-your-visit/ticket. Zachęcamy Państwa do skorzystania z 
zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  

 

Ceny biletów wstępu na targi productronica 2019 
 

 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy 40 € 54 € 

Bilet 2-dniowy 64 € 78 € 

Bilet 4-dniowy 84 € 99 € 

 
 Zakup biletów w przedsprzedaży odbywa się online, a płatność za zamówione wejściówki jest 

możliwa kartą płatniczą oraz przez system PayPal i Giropay. 
 Po zakończonej rejestracji otrzymany e-mailem bilet Print@home Ticket należy wydrukować oraz 

zabrać na targi do Monachium. 
 Faktura generowana jest na podstawie danych wprowadzanych przez Państwa podczas rejestracji. 

W e-mailu potwierdzającym zakup biletu znajduje się link aktywacyjny do profilu klienta, z którego 
po upływie 24 godzin od złożenia zamówienia można pobrać fakturę VAT (zakładka 
Tickets/Eintrittskarten, ikonka oznaczona nazwą Invoice/Rechnung). 

 
 
Targi productronica 2019 odbywać się będą w następujących godzinach: 

 
wtorek – czwartek 
 

 
09:00 – 18:00 
 

Dokładny adres Targów Monachijskich to: 
Messe München GmbH 
Messegelände 
81823 München, Niemcy 
W oficjalnym adresie nie figuruje żadna ulica, jednak najbliższa, 
przy której położone są targi to Willy Brandt Allee 1. 

 
piątek 

 
09:00 – 16:00 

 

Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu uzyskacie 
Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.targiwmonachium.pl 
www.productronica.com 

Dołączcie Państwo do nas:          
 

Następne wydarzenia: 

- productronica India i electronica India, 25–27 września 2019, Bengaluru 
- electronica, 10–13 listopada 2020, Monachium 
- productronica China i electronica China, 18–20 marca 2020, Szanghaj 
 
 
 
 

Zapraszamy do Monachium! 
 


