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Szanowni Państwo,

w czerwcu 2023 r. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów automatica,
oferujących najnowsze trendy, rozwiązania i technologie dla wszystkich gałęzi przemysłu. Po
zawirowaniach związanych z pandemią targi wracają do swojego cyklu w lata nieparzyste,
stąd wyjątkowo bieżąca edycja odbędzie w rok od poprzedniej. Zwyczajowo co dwa lata na
najważniejszej innowacyjnej platformie dla zautomatyzowanego procesu produkcji spotykają
się w Monachium główni gracze oraz decydenci z różnych obszarów przemysłu.
Targi automatica odgrywają ważną rolę na arenie międzynarodowej a proces automatyzacji
produkcji postępuje we wszystkich gospodarkach, które różnią się jednak jego tempem.
Poziom klientów odwiedzających targi automatica zachwyca wystawców: znaczna ilość
odwiedzających przychodzi na targi z konkretnymi zamiarami inwestycyjnymi.

Edycja targów automatica 2022 choć pierwsza po przerwie związanej z pandemią
pokazała, że wystawcy i odwiedzający są gotowi do spotkań, bowiem gościły:

 600 wystawców z 34 krajów
 29.000 odwiedzających z 77 krajów
 36% międzynarodowych odwiedzających
 66.000 m² powierzchni wystawienniczej
 bogaty program konferencji z udziałem ekspertów

Targi automatica 2023 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

Rozpoczęła się już rejestracja wystawców, a od października rozpocznie się proces
przyznawania stoisk zgłoszonym firmom. Warto rozważyć udział w imprezie, która
zapewnia tak obszerną ofertę tematyczną, a tym samym daje kompletny przegląd wszystkich
aktualnych trendów w nauce, technologii i zastosowaniach.

Zgłoszenia na targi można dokonać wyłącznie online, rejestrując się poprzez stronę:
https://automatica-munich.com/exhibitors/book-your-space/application



Koszty powierzchni wystawienniczej na targach automatica 2023

Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 20 m2) Cena netto za 1 m2

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony) 230 EUR / m²
Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 276 EUR / m²
Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 286 EUR / m²
Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 296 EUR / m²
Powyższe ceny obejmują wynajem powierzchni wystawienniczej bez zabudowy.

Inne opłaty (netto):
Obowiązkowy wpis do katalogu – 1150 EUR
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 4,90 EUR netto/m²
Przedpłata za usługi serwisowe (do rozliczenia po targach) – 15 EUR/m²
Opłata za zwiększone koszty energii – 5 EUR/m²

Równocześnie z targami automatica będą odbywać się targi Laser World of Photonics,
odwiedzający będą mieli zatem okazję odwiedzić jednocześnie dwie imprezy z obszaru
najnowszych technologii czyli robotyki i automatyzacji produkcji oraz najnowocześniejszych
technik laserowych.

Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkich informacji związanych z uczestnictwem
w targach.
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
Al. KEN 47/58 02-797 Warszawa
tel. +48 22 850 20 42
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.automatica-munich.com
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