
Światowe Wiodące Targi i Konferencja Elektroniki
15. – 18. listopada 2022 r., Monachium, Niemcy

Szanowni Państwo,

W listopadzie wracają do gry światowe targi electronica. Jest to najważniejsza impreza
wystawiennicza o zasięgu globalnym i poświęcona stale rozwijającej się branży elektroniki.
Już niebawem specjaliści z całego świata prezentując swoją ofertę kompleksowo przedstawią
panujące trendy i dostępne na rynku nowości. W halach targowych w Monachium swoją
ofertę udostępnią wystawcy z całego świata. Podstawowym atutem targów jest to, że
pokazują pełny zakres technologii, produktów i rozwiązań dla całego przemysłu
elektronicznego.

Główne grupy tematyczne targów electronica to:
• elektronika samochodowa • wyświetlacze • elektromechanika i system peryferyjny •
elektroniczny design (ED/EDA) • systemy wbudowane • usługi dla produkcji elektroniki •
półprzewodniki • PCB i inne nośniki obwodów • pomiary i testy • mikro i nanosystemy •
komponenty pasywne • technologia sensorów • zasilanie • komponenty, montaż, subsystemy •
systemy bezprzewodowe, przemysł 4.0, IoT

W poprzedniej edycji stacjonarnej uczestniczyło ponad 3.120 wystawców oraz ponad 81.000
odwiedzających. W tym roku również spodziewamy się bardzo dużej imprezy, wystawcom i
odwiedzającym organizator przeznaczył 14 hal wystawowych. Na stałe częścią targów
electronica stał się SEMICON Europa.

Poza nowościami produktowymi dostępnymi na rynku niezwykle cennych informacji z
branży dostarczy Państwu program ramowy, a wraz z nim cykl konferencji i forów oraz
wydarzenia specjalne towarzyszące targom. Szczegółowy program konferencji oraz
pozostałych spotkań i wydarzeń znajdą Państwo na stronie:
https://electronica.de/en/supporting-program/information/

Bilety wstępu na targi electronica 2022 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz
w przedsprzedaży online na stronie https://electronica.de/en/visitors/tickets-prices/
Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu biletów online, gdyż ceny są korzystniejsze.

https://electronica.de/en/supporting-program/information/
https://electronica.de/en/visitors/tickets-prices/


Ceny biletów wstępu na targi electronica 2022
Cena online Online

GoGreen
Cena w kasach
targowych

W kasach
GoGreen

Bilet 1-dniowy 30 € 35 € 39 € 44 €
Bilet 2-dniowy
Bilet na całe targi
Bilet ulgowy 1-
dniowy¹
Bilet grupowy 1-
dniowy²
Bilet studencki³

51 €
69 €

25 €

bezpł.

56 €
74 €

66 €
88 €
30 €

30 €

bezpł.

71 €
93 €

¹ Bilety ulgowe ważne dla niepełnopsrawnych, emerytów. Bilety dostępne tylko i wyłącznie w kasach targowych
po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.
² Dla grup powyżej 10 osób. ³ wymagane jest okazanie legitymacji

 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 bilet Print@home Ticket należy wydrukować lub
zapisać w urządzeniu mobilnym.

 Każdy nabywca biletu otrzymuje dostęp do platformy cyfrowej targów i bazy ich
uczestników.

 GoGreen to przyjazne klimatowi bilety, z których różnica ceny wspiera projekty
ekologiczne zrównoważonego rozwoju. Zakup biletu GoGreen jest dobrowolny.

Targi electronica 2022 odbywać się będą w następujących godzinach:

wtorek – czwartek

piątek

09:00 – 18:00

09:00 – 17:00

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 toWilly Brandt Allee 1.

Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu
uzyskacie Państwo w:
Biurze Targów Monachijskich w Polsce
Al. KEN 47/58, 02-797 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl
www.electronica.de/en/

Następne wydarzenia:
- electronica India 21 -23.09.2022,
- electronica China 13-15.04.2023, Szanghaj

„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”.

mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.targiwmonachium.pl
https://electronica-india.com/en/
https://electronica-china.com/en/

