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26. –29. kwietnia 2022 r., Monachium

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejna edycja Światowych Targów Komponentów, Systemów i Zastosowań
Fotoniki – LASERWorld of PHOTONICS 2022, które odbędą się w dniach 26. –29. kwietnia 2022 r.
w Monachium, w jednym z największych i najnowocześniejszych ośrodków targowych na świecie.

Targi LASER World of PHOTONICS odbywają się niezmiennie od 1973 roku, w cyklu dwuletnim.
Nie ma podobnej imprezy, która prezentowałaby tak obszerną ofertę tematyczną, a tym samym
dawała kompletny przegląd wszystkich aktualnych trendów i zastosowań.

Ostatnia edycja w 2019 r. ustanowiła nowe rekordy i zgromadziła 1.325 wystawców z 40 krajów, z
których aż 63% pochodziła spoza Niemiec, co podkreśliło międzynarodowy charakter imprezy.
Łącznie powierzchnia wystawiennicza wyniosła 55.000 m².
Ekspozycję odwiedziło 40.000 gości z 82 krajów, zaś liczba uczestników kongresu to 6,7 tys. osób.
Zwiedzający zgodnie bardzo wysoko ocenili kompletność oferty, obecność liderów rynku, jakość
uczestników i program towarzyszący.
Na targach, zarówno wystawcy jak i odwiedzający, to wysokiej klasy specjaliści z branży, osoby
decyzyjne gwarantujące imprezie najwyższy poziom.
Podczas targów LASER World of PHOTONICS 2022 znajdziecie Państwo pełen wachlarz
różnorodnych ofert z absolutnie każdego segmentu rynku, idealnie dopasowane do Państwa
potrzeb produkty, usługi i innowacje znanych i cenionych marek.

Zakres tematyczny targów:
 iluminacja i energia
 biofotonika
 technologie produkcyjne optyki
 sensory, technika pomiarowa i kontrolna
 lasery i systemy laserowe w inżynierii produkcji
 optoelektronika
 optyka
 World of Quantum
 inżynieria bezpieczeństwa
 młode firmy i start-upy

Oprócz nowości w zakresie produktów, cennych informacji dostarczy Państwu również atrakcyjny
program towarzyszący, na który składać się będą fora, konferencje, prezentacje zastosowań i
pokazy specjalne a także dyskusje panelowe. Szczegółowy program jest dostępny na stronie
www.world-of-photonics.com w zakładce: Supporting Program. Zastosowanie laserów będzie
tematem całodniowego sympozjum pod nazwą: International Laser Marketplace.

Bilety wstępu na targi LASERWorld of PHOTONICS 2022:

https://world-of-photonics.com/index-2.html
http://www.world-of-photonics.com


Bilety wstępu na targi można zakupić online poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na
stronie https://world-of-photonics.com/en/visitors/tickets-prices/ .

Ceny biletówwstępu na targi LASERWorld of PHOTONICS 2022:

Bilet 1-
dniowy

Bilet 2-
dniowy

Bilet na
całe targi

Bilet grupowy 1-
dniowy (od 10 osób)
lub bilet ulgowy

Bilet na targi i
sympozjum
Marketplace (28.04)

Bilet online 56 EUR 88 EUR 109 EUR 26 EUR 535,50 EUR

 Płatność za zamówione bilety wstępu online jest możliwa kartą płatniczą.
 Po złożeniu zamówienia bilet jest wysyłany na podany adres mailowy, można go też wygenerować

samemu i zapisać w pliku pdf (Print@home Ticket). Bilety należy wydrukować lub zapisać na
smartfonie i zeskanować na bramkach wejściowych.

 Fakturę za bilety można wygenerować samemu następnego dnia po złożeniu zamówienia online, lecz nie
później niż ostatniego dnia targów.

W okresie trwającej pandemii mogą obowiązywać obostrzenia związane ze wstępem na tereny targowe,
wymagające posiadania certyfikatu szczepień, testów, używania masek itp. Ponieważ sytuacja i obostrzenia
ulegają zmianom, proszę śledzić informacje dotyczące wstępu na stronie targów. Organizator dąży do
zapewnienia wszystkim bezpiecznego uczestnictwa w targach zgodnie z wytycznymi władz i własną
koncepcją higieny.

Bilety wstępu na targi uprawniają do udziału w całym programie towarzyszącym targom z wyjątkiem
sympozjum.

Targi LASERWorld of PHOTONICS 2022 odbywać się będą w następujących godzinach:
Wtorek, środa, czwartek 9:00 – 17:00
Piątek 9:00 – 16:00

Dokładny adres Targów Monachijskich to:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Niemcy
Do nawigacji można wpisać ulicęWilly Brandt Allee 1.

Więcej informacji na temat targów oraz zakupu biletów uzyskają Państwo w:
Biurze TargówMonachijskich w Polsce

ul. Biała 4, 00-895Warszawa
tel. 22 620 44 15

e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie: www.world-of-photonics.com

Zapraszamy do Monachium!
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