
ceramitec 2022
Wiodące międzynarodowe targi maszyn, materiałów do produkcji ceramicznej i metalurgii

proszkowej
Monachium, 21-24 czerwca 2022

Szanowni Państwo,
z największą przyjemnością przedstawiamy Państwu targi ceramitec 2022, których termin na skutek
pandemii został przesunięty z 2021 r. Od czasu swojej premiery w 1979 roku targi ceramitec stały się
światowym liderem w przemyśle ceramicznym. Na targach prezentowane są produkty, technologie i
innowacje w dziedzinie ceramiki i metalurgii proszkowej.

Podczas ostatniej edycji w 2018 roku targi odwiedziło ponad 15.000 odwiedzających z 95 krajów oraz
zaprezentowało się 633 wystawców z 38 krajów. Odbywające się, co trzy lata targi ceramitec
przyciągają czołowych decydentów reprezentujących branże: cegieł, kamionki, materiałów
żaroodpornych, płytek, ceramiki sanitarnej, porcelany, metalurgii proszkowej. Kompleksowy program
ramowy oferuje przegląd aktualnych trendów i innowacji na rynku ceramiki. Targom ceramitec
towarzyszyć będą liczne konferencje, a udział w nich jest bezpłatny. Szczegółowy program jest
dostępny na: https://www.ceramitec.com/en/trade-fair/conference-program/ Podczas targów
zostanie zaprezentowany pełen zakres maszyn, urządzeń, sprzętu, procesów i surowców
stosowanych w przemyśle ceramicznym.

Zakres tematyczny targów ceramitec 2022:

naturalne i syntetyczne materiały ceramiczne, proszki, dodatki pomocnicze

materiały ogniotrwałe, piece, wyposażenie pieców,

maszyny, systemy i urządzenia do ciężkiej ceramiki glinianej

maszyny, systemy i urządzenia do ceramiki szlachetnej i ogniotrwałej

ceramika techniczna

metalurgia proszkowa

badania, oświata

media

produkcja dodatków

https://www.ceramitec.com/en/trade-fair/conference-program/


Informacje dla odwiedzających dotyczące zamawiania biletów wstępu na
targi ceramitec 2022:

Bilety można zakupić w promocyjnej cenie poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia
on-line, na stronie: https://www.ceramitec.com/en/trade-fair/visitors/tickets/
Po zakupie bilet można wydrukować lub zapisać w smartfonie do okazania przy wejściu.

Ceny biletów na targi ceramitec 2022

Bilet 1-dniowy Bilet na całe targi

Cena on-line 22 EUR 36 EUR

Cena w kasie na
targach

28 EUR 42 EUR

Targi ceramitec 2022 odbywać się będą w następujących godzinach:

wtorek – czwartek 9:00 – 18:00

piątek 9:00 – 16:00

Więcej informacji na temat targów, przyjmowania zgłoszeń wystawców, zamawiania biletów wstępu,
pobytu w Monachium uzyskają Państwo w:

Biurze TargówMonachijskich
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa,

tel. (22) 850 20 42, (22) 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie www.ceramitec.com

Zapraszamy do Monachium!

https://www.ceramitec.com/en/trade-fair/visitors/tickets/
http://www.ceramitec.com

