
Międzynarodowe Wiodące Targi Inteligentnej Automatyki i Mechatroniki

Monachium, 21.06.-24.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Inteligentnej
Automatyki i Mechatroniki – automatica, które odbędą się w Monachium w dniach 21.06. -
24.06.2022 r.
Co dwa lata kluczowi gracze i decydenci spotykają się w Monachium na najważniejszej
platformie innowacji dla zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Automatica to
miejsce spotkań pionierów, wizjonerów, przedsiębiorców i ekspertów technologicznych.
Uwaga targów będzie skoncentrowana na najnowszych trendach, rozwiązaniach i
technologiach dla automatyki i mechatroniki ze wszystkich gałęzi przemysłu. Targi
automatica to obowiązkowe miejsce dla wszystkich, którzy chcą skutecznie inwestować w
przyszłą technologię i tych, którzy chcą, aby ich produkcja stała się szybsza, bardziej
elastyczna i bezpieczna. Właśnie dlatego targi pod jednym dachem zrzeszają decydentów ze
wszystkich gałęzi przemysłu.

Z każdą kolejną edycją targi automatica zwiększają swoją wiodącą pozycję na rynku.
Jednym z głównych powodów jest wysoki poziom zadowolenia uczestników. W 2018 roku
99% odwiedzających oświadczało, że poleciłoby targi automatica innym. 97%
ankietowanych wykazało zadowolenie z kompletności prezentowanej oferty targowej. 83%
wystawców i 87% odwdzięczających było bardzo zadowolonych z zawartych nowych
kontaktów biznesowych.
W 2018 roku w targach automatica wzięło udział 890 wystawców z 29 krajów, z czego 31%
pochodziło spoza Niemiec. Wydarzenie odwiedziło 45.584 gości przybyłych z 89 krajów -
ponad jedna trzecia gości pochodziła z zagranicy. Po przerwie spowodowanej pandemią targi
w tym roku wracają do gry i 6 hal wystawowych ponownie zapełni się stoiskami wystawców.

Targi automatica 2022 koncentrować się będą na następujących zagadnieniach:
• technologia montażu i obsługi
• robotyka przemysłowa i profesjonalna robotyka serwisowa
• przemysłowe przetwarzanie obrazu
• systemy pozycjonowania
• technologia napędowa
• sensoryka
• technologia sterowania i komunikacja przemysłowa
• technologia bezpieczeństwa
• technologia zaopatrzenia
• oprogramowanie i Cloud Computing
• usługi i usługodawcy
• badania i technologia

Warto podkreślić, że targom automatica będzie towarzyszył bogaty program ramowy, na
który składać się będą konferencje, fora, prezentacje i dyskusje z wybitnymi liderami ze
świata nauki, polityki i świata korporacyjnego, parki demonstracyjne. Szczegóły programu



ramowego są dostępne na stronie: www.automatica-munich.com/en/supporting-
program/overview/

Bilety wstępu na targi automatica 2022 można zakupić na miejscu w kasach targowych
oraz w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie
www.automatica-munich.com/en/visitors/ticket-vouchers/. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.

Ceny biletów wstępu na targi automatica 2022
Cena online Cena w kasach targowych

Bilet 1-dniowy 32 € 45 €
Bilet 4-dniowy 62 € 89 €
Bilet ulgowy 1-dniowy* 24 €
*Bilety ulgowe ważne dla uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności od 50 procent, emerytów i
rencistów. Bilety dostępne tylko i wyłącznie w kasach targowych po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

 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.

 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 automatica 2022 odbywać się będą w następujących godzinach:

wtorek – czwartek 09:00 – 18:00
Dokładny adres Targów Monachijskich do nawigacji to:
Targi automatica odbywają się od strony wejścia Ost / East.
Messe München GmbH
Eingang Ost
Messegelände
81823 München, Niemcypiątek 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 22 850 20 42
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.automatica-munich.com

Dołączcie Państwo do nas:

Zapraszamy do Monachium!

„Wiadomość jest skierowana do firm i przedsiębiorców jako propozycja współpracy przy udziale w targach.
Korzystamy z adresów firm, które brały wcześniej udział w naszych imprezach oraz z powszechnie dostępnych
źródeł w internecie, prasie branżowej i katalogach targowych. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas
informacji, prosimy o wiadomość na adres: info@targiwmonachium.pl”.
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