
 

Międzynarodowe Wiodące Targi Technologii Laboratoryjnych, 

Analizy, Biotechnologii i Konferencja analytica 
 
 
 

Monachium,  

Termin przesunięty na 19-22 października 2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Wiodących Targów Technologii 

Laboratoryjnych, Analizy, Biotechnologii połączonych z Konferencją analytica, które odbędą się w 

Monachium w dniach 19-22.10.2020 r. Targi analytica od 50 lat reprezentują najwyższą jakość i 

fachowość. Tutaj spotykają się kluczowi eksperci z dziedziny badań, nauki i przemysłu, sprawiając, że 

targi są najważniejszym miejscem spotkań i bodźcem dla branży. 

 

Na targach czeka na Państwa pełny przegląd rynku świata laboratoryjnego. W 5 halach 

wystawienniczych o powierzchni 55.000 m² dostępne będzie pełne know-how z innowacyjnymi 

produktami, systemami, komponentami i zastosowaniami dla całego łańcucha wartości laboratorium 

w przemyśle i badaniach. 

W poprzedniej edycji w 2018 roku swoją ofertę w targach zaprezentowało 1.163 wystawców z 47 

krajów. Ekspozycję odwiedziło 35.626 gości ze 111 krajów.  Ankieta przeprowadzona w czasie targów 

analytica w 2018 r. potwierdza, że wydarzenie to jest oceniane niezwykle pozytywnie. 99% 

odwiedzających przyznało targom oceny dobre i bardzo dobre, taka sama ilość ankietowanych 

poleciłaby targi analytica innym, a 98% spośród wszystkich odwiedzających zadeklarowało chęć 

uczestnictwa w kolejnej edycji targów w 2020 roku!  

 

Oferta tematyczna targów analytica 2020 to: 

 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 

 

Wartością dodaną targów jest bogaty program ramowy, na który składają się prezentacje, wykłady, czy 

pokazy specjalne. Stanowi on uzupełnienie szerokiej oferty wystawców, a szczegóły programu 

dostępne są na stronie: www.analytica.de/en/supporting-program/information/. 

Warta uwagi jest z pewnością trzydniowa Konferencja analytica nazwana naukowym sercem targów. 

W dniach od 19-21.10.2020 r. w International Congress Center München znani eksperci omówią 

najnowsze osiągnięcia w zakresie międzynarodowych innowacji. Skorzystajcie Państwo z 

http://www.analytica.de/en/supporting-program/information/


inspirującego dialogu ze znanymi naukowcami z całego świata. Udział w Konferencji analytica jest 

zawarty w cenie biletu wstępu na targi. 

 

Bilety wstępu na targi analytica 2020 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w 

przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie 

www.analytica.de/en/visitors/tickets-prices. Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu biletów 

online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze. 

 

Ceny biletów wstępu na targi analytica 2020 

 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy 50 € 67 € 

Bilet 2-dniowy 80 € 97 € 

Bilet na całe targi 105 € 128 € 
 

• 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, bądź 

zapisać na urządzeniu mobilnym 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 analytica 2020 odbywać się będą w następujących godzinach: 

 

poniedziałek – środa 
 

 

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. 

 

czwartek 

 

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.analytica.de/en/ 

Dołączcie Państwo do nas:         
 

 

Zapraszamy na targi analytica do Monachium, a także na odpowiadające targom imprezy 

w Chinach, Indiach, Wietnamie i Afryce Południowej. 
 

                 
www.analyticachina.com          www.analyticaindia.com       www.analyticavietnam.com       www.analytica-africa.com 
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