
Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami
Zaopatrzenia - transport logistic

Monachium, 09 – 12 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia największych branżowych Targów Logistyki, Mobilności, IT i
Zarządzania Systemami Zaopatrzenia transport logistic 2023 w Monachium.
Targi transport logistic są wiodącą na świecie imprezą w branży dzięki kompleksowości oferty i
licznemu uczestnictwu firm z całego świata. Prezentują pełen zakres usług począwszy od logistyki,
IT/telematyki, e-biznesu poprzez transport wewnętrzny, zarządzanie systemami magazynowymi i
systemy transportu towarowego. Impreza ta prezentuje kompleksowy zorganizowany transport drogowy,
szynowy, wodny, powietrzny, stając się tym samym doskonałym forum łączącym przemysł i handel z
branżą transportową i logistyczną.
Pełna lista wystawców oraz informacje o ramowym programie towarzyszącym dostępne są na stronie:
www.transportlogistic.de lub w naszym biurze.

Ostatnia edycja targów w 2019 roku zakończyła się sukcesem i przyniosła nowe rekordy: po stronie
wystawców udział wzięło 2374 firm z 63 krajów, zaś odwiedzających gości przybyło do Monachium ok.
64 tysięcy, blisko połowa z zagranicy. Uczestnicy potwierdzili najwyższy poziom imprezy, w tym
wysoką jakość prezentowanej oferty jak i osób uczestniczących w targach, wśród których zdecydowanie
dominowali profesjonaliści z branży i osoby decyzyjne z całego świata.

Po przerwie w 2021 r. spowodowanej pandemią branża jest w pełni gotowa na kolejne spotkanie i ma
wiele do zaoferowania.

Oferta tematyczna targów transport logistic 2023:

I. IT, telematyka, e-biznes, telekomunikacja, w tym:
 Systemy łączności i IT
 Systemy handlu elektronicznego i e-biznesu
 Systemy kontroli transportu i systemy informatyczne
 Zintegrowane systemy zarządzania ruchem (ITMS)

II. Intralogistyka, systemy zarządzania magazynem, auto ID i opakowanie, w tym:
 Opakowania transportowe i zabezpieczenie ładunku
 Sprzęt do przechowywania, przenoszenia i dystrybucji
 Sprzęt do doków załadunkowych i terminali (interfejsy między przepływem materiałów wewnętrznych i

zewnętrznych)

III. Sprzęt do transportu towarów, w tym:
 Pojazdy drogowe
 Pojazdy szynowe
 Sprzęt do transportu kombinowanego
 Sprzęt logistyczny dla portów i spedycji
 Sprzęt logistyczny dla przemysłu lotniczego
 Transport rurociągowy i systemy transportu energii
 Konserwacja i naprawy
 Wyposażenie stacji paliw
 Systemy bezpieczeństwa, zabezpieczenia antykradzieżowe
 Transport grzewczy, transport chłodniczy i monitorowanie łańcucha chłodniczego

http://www.transportlogistic.de


IV. Usługi, transport towarów i logistyka, w tym:
 Transport i spedycja
 Logistyka morska
 Fracht lotniczy
 Usługi logistyczne, usługi dla branży logistycznej
 Usługi intralogistyki
 Lokalizacje logistyczne
 Badania i rozwój

Targom towarzyszy również wystawa i konferencja Air Cargo Europe.

Bilety wstępu na targi transport logistic 2023 (+ Air Cargo Europe).

Bilety można zakupić wyłącznie online poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie
https://transportlogistic.de/en/visitors/planning-your-visit/tickets/

Ceny biletów wstępu:

Bilet zwykły Bilet GoGreen*

Bilet 1-dniowy EUR 26,- EUR 31,-

Bilet 4-dniowy EUR 40,- EUR 45,-

Bilet 1-dn./4-dn. grupowy (min. 15 os.) lub ulgowy EUR 16,-/21,-

*GoGreen to przyjazne klimatowi bilety, z których różnica ceny wspiera projekty zrównoważonego rozwoju
mające na celu redukcję emisji CO₂. Zakup biletu GoGreen jest dobrowolny.

 Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa tylko kartą płatniczą lub Paypal.
 Wygenerowane bilety można wydrukować i zabrać ze sobą na targi do Monachium lub zapisać na

smartfonie bez konieczności wydruku.
 Rejestrując się online mają Państwo możliwość samodzielnego wygenerowania rachunku.

Targi transport logistic 2023 odbywać się będą w następujących godzinach:

wtorek - czwartek 9:30 – 18:00
Dokładny adres Targów Monachijskich to:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Niemcy
Do nawigacji można wpisać ulicęWilly Brandt Allee 1.piątek 9:30 – 16:00

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia targów transport logistic w Monachium i zachęcamy do
zapoznania się z ofertą wystaw regionalnych:

Singapur, 1-3.11.2023 Stambuł, 15-17.11.2023 Szanghaj, 25-27.06.2024

Biuro Targów Monachijskich w Polsce
al. KEN 47/58, 02-797 Warszawa
tel. +48 22- 850 20 42, 620 44 15
email: info@targiwmonachium.pl

www.targiwmonachium.pl
www.transportlogistic.de

https://transportlogistic.de/en/visitors/planning-your-visit/tickets/
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.targiwmonachium.pl
http://www.transportlogistic.de

	Bilety wstępu na targi transport logistic 2023 (+ 

