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Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Targi (i Kongres) Techniki Laserowej oraz Fotoniki - LASER World of PHOTONICS po
przesunięciu ostatniej edycji z powodu pandemii wracają do swojego zwykłego rytmu w czerwcu w latach
nieparzystych. Dlatego wyjątkowo odstęp do następnej edycji targów wyniesie nieco ponad jeden rok. Targom
będzie towarzyszył Kongres Fotoniki, którego zabrakło w tym roku.

Targi LASER World of PHOTONICS odbywają się od 1973 roku. Nie ma podobnej imprezy, która prezentowałaby
tak obszerną ofertę tematyczną, skupiając w jednym miejscu kombinację trendów w nauce, technologii i
zastosowaniach i oferując rozwiązania od komponentów do kompletnych systemów.
Mimo zawirowań związanych z pandemią ostatnia edycja targów z kwietnia 2022 może pochwalić się dobrymi
wynikami: 906 wystawców z 32 krajów, których stoiska zwiedziło 15 tysięcy gości z 71 krajów.

Zakres tematyczny targów LASER World of PHOTONICS 2023:
 Iluminacja i energia, biofotonika i inżynieria medyczna, technologia do produkcji optyki, skanowanie

laserowe, techniki kontrolne, lasery i systemy laserowe do inżynierii produkcyjnej, optoelektronika,
optyka, informacje optyczne i komunikacja, transfer danych, sensory, testy, technologia
bezpieczeństwa, start-up-y

 osobnym działem targów jest Word of Qantum, czyli nowa era technologii Quantum

Szczegółowe informacje o targach znajdą Państwo na www.world-of-photonics.com

Targom towarzyszy Światowy Kongres Fotoniki oraz bogaty program ramowy, którego szczegóły będą podane na
stronie www.photonics-congress.com

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach LASERWorld of PHOTONICS 2023:

Stoisko do 100 m2 pow.100 m2

 Stoisko szeregowe (otwarte z jednej strony) 239 €/m²

 Stoisko narożne (otwarte z dwóch stron) 269 €/m²

 Stoisko czołowe (otwarte z trzech stron) 279 €/m² 270 €/m²

 Stoisko wyspowe (otwarte z czterech stron) 290 €/m² 280 €/m²

Inne opłaty:
Obowiązkowy wpis do katalogu – 745 €
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 25 €/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 €/m²
Opłata za wywóz śmieci podczas targów - 4,90 €/m²
opłata za wzrost kosztów energii – 5 €/m²
Ponadto dostępne są w pełni wyposażone stoiska w pakietach:
Stoisko szeregowe 12 m² w cenie 5690 €, narożne 6490 €, lub zestaw Table Top 4 m2 za 2750 €.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w targach LASER World of PHOTONICS 2023!

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
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