Międzynarodowe Wiodące Targi
Elektronicznych Komponentów, Systemów i Zastosowań
15. – 18. listopada 2022 r., Monachium, Niemcy

Szanowni Państwo,
w dniach 15.11. – 18.11.2022 r. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów
Elektronicznych Komponentów, Systemów i Zastosowań – electronica 2022. W
poprzedniej edycji stacjonarnej uczestniczyło ponad 3.120 wystawców oraz ponad 81.000
odwiedzających. Co dwa lata targi przyciągają do Monachium przedstawicieli całego świata
przemysłu elektronicznego – niezależnie, czy są to światowe koncerny, średnie
przedsiębiorstwa czy małe firmy rozpoczynające dopiero działalność. electronica stała się
kluczowym i największym międzynarodowym punktem spotkań branży skupiającym
przedstawicieli ze wszystkich ważnych gałęzi gospodarki elektroniki: od elektroniki
przemysłowej przez motoryzację i telekomunikację, aż po elektronikę użytkową.
Targi electronica 2022 po przerwie związanej z pandemią wracają do bezpośrednich spotkań w
halach targowych i koncentrować się będą na następujących zagadnieniach:
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Elektronika samochodowa
Wyświetlacze
Elektromechanika i peryferia systemu
Projekt elektroniczny (ED/EDA)
Systemy wbudowane
Usługi produkcji elektronicznej (EMS)
Półprzewodniki
PCB i inne nośniki obwodów
Test i pomiar
Mikro- i nanosystemy
Elementy pasywne
Technologia czujników
Usługi
Zasilacze
Komponenty systemu/Zespoły i podsystemy
Elektronika bezprzewodowa

Targi electronica zapewniają dostęp do wiedzy, a także prezentują rozwój przemysłu
elektronicznego na rynku globalnym. Uczestnictwo w targach stanowi doskonałą okazję do
zdobycia aktualnych informacji branżowych, ale również do nawiązania nowych, jak również
podtrzymania obecnych kontaktów biznesowych. W 2022 roku targi electronica odbędą się w
14 halach wystawienniczych. Zapraszamy do wzięcia udziału w roli wystawcy i
zaprezentowania swojej oferty szerokiej publiczności.
Trwa już rejestracja wystawców, dlatego warto w niedługim czasie dokonać rezerwacji
powierzchni wystawienniczej i zapewnić sobie promocyjną cenę stoiska obowiązującą do
dnia 30.11.2021r. oraz stoisko wystawiennicze w atrakcyjnej lokalizacji.
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach electronica 2022
Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m2)

Cena netto za 1 m2 do Cena netto za 1 m2 od
30. listopada 2021
01. grudnia 2021

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony) 262 EUR / m2

272 EUR / m2

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

289 EUR / m2

302 EUR / m2

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

299 EUR / m2

312 EUR / m2

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 309 EUR / m2

322 EUR / m2

Powyższe ceny obejmują powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy.

Inne opłaty:
Obowiązkowy wpis do katalogu – 990 EUR netto
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 20 EUR netto/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 6 EUR netto/m²
Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 495 EUR
Dla zainteresowanych dostępne są również pakiety gotowych stoisk , np. kompletne stoiska
pod klucz od 16 mkw za 7070 EUR, a także mniejsze stoiska w sektorze
Automotive/Embeded/Wireless – szczegóły pod w/w linkiem.

Dokładną kalkulację stoiska można uzyskać korzystając z Kalkulatora Targów
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie targów.
ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!
Grzegorz Grabarczyk
Dyrektor
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