
Światowe Wiodące Targi Rozwoju i Produkcji Elektroniki

Monachium, 14.11. – 17.11.2023 r.

Szanowni Państwo,

Światowe Wiodące Targi Rozwoju i Produkcji Elektroniki – productronica 2023 przygotowują
się do kolejnej odsłony. Targi odbędą się w Monachium w dniach 14–17 listopada 2023 r.
Poprzednia edycja targów odbyła się zgodnie z cyklem w 2021 r. i mimo niekorzystnych
okoliczności i ograniczeń związanych z covidem zgromadziła wciąż liczne grono zarówno
wystawców jak i odwiedzających, potwierdzając wiodące znaczenie na globalnym rynku tej jedynej
na świecie imprezy obejmującej cały zakres produkcji elektroniki.
Innowacje i najnowsze trendy w rozwoju elektroniki i produkcji to najważniejsze hasła targów, które
stały się najważniejszą platformą dla przemysłu i światowych premier – od technologii, przez
oprogramowanie, aż po usługi.

W 2021 roku targi productronica zgromadziły 897 wystawców z 39 krajów oraz 19.520
odwiedzających z 68 krajów, z czego 55% stanowili odwiedzający spoza Niemiec. Przewidujemy, że
w 2023 roku liczby te wzrosną, gdyż warunki do organizowania targów i podróżowania stają się
coraz korzystniejsze a postęp technologiczny branży nie zatrzymał się w miejscu.
Zdecydowana większość odwiedzających to decydenci, mający istotny wpływ na podejmowanie
decyzji o nowych inwestycjach w zakładach produkcyjnych.

W 2023 roku w monachijskich halach targowych wystawcy ponownie będą mieli okazję do
zaprezentowania kompletnego przeglądu wszystkich nowinek produktowych dostępnych na rynku w
następujących obszarach:
• PCB & EMS: płytki obwodu drukowanego, produkcja obwodów nośników i obwodu drukowanego,
Electronic Manufacturing Services (EMS)
• SMT: technologia lutowania i łączenia obwodów drukowanych, technika miernicza, gwarancja
jakości, produkcja podsystemów, logistyka produkcji i technologia przepływu materiału
• SEMICONDUCTORS: produkcja półprzewodników, produkcja wyświetlaczy, diod LED i
dyskretnych elementów układu, produkcja fotowoltaiczna, produkcja micronano, technologia clean-
room, obróbka materiałów
• FUTURE PRODUCTION: produkcja IT, przemysł 4.0, technologia produkcji baterii i urządzeń do
magazynowania energii elektrycznej, elektronika organiczna i drukowana, druk 3D, dodatki
produkcyjne
• CABLES, COILS & HYBRIDS: technologia produkcji kabli i złączy, produkcja elementów
hybrydowych
• OVERALL PRODUCTION SUPORT: zasoby systemowe, wyposażenie zakładów, technologia
ochrony środowiska, usługi.

productronice towarzyszą targi SEMICON Europa skoncentrowane na mikroelektronice i świetnie
uzupełniające ofertę targów.



Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców. Rekomendujemy,
aby firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoją chęć uczestnictwa w terminie do dnia
30 listopada 2022 r., gdyż cena jest niższa i większa dostępność atrakcyjnych lokalizacji.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie online na stronie:
www.productronica.com/exhibitors/book-your-space/application

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach productronica 2023

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

do 30. listopada 2022 r.
Cena netto za 1 m2

od 01. grudnia 2022 r.

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony) 275 EUR / m² 283 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 304 EUR / m² 313 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 315 EUR / m² 324 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 324 EUR / m² 335 EUR / m²
Powyższe ceny obejmują powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy.

Inne opłaty (netto):
Obowiązkowy wpis do katalogu – 990 EUR
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 22 EUR/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 6 EUR/m²
Opłata za wzrost kosztów energii – 5 EUR/m²

Dodatkowo targi oferują gotowe pakiety stoisk – powierzchnia wystawiennicza + zabudowa i media.

Pakiety Stoisk:
 Stand package Connect – 20 mkw – 8.700 EUR
 Newcomer package – tylko dla nowych wystawców – 16 mkw – 6.700 EUR

Do pakietu należy dodać opłatę za wpis katologowy oraz AUMA.

Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkiej pomocy związanej z uczestnictwem w targach.

Biuro Targów Monachijskich w Polsce
Al. KEN 47/58, 02-797 Warszawa
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.productronica.com
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