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Wystawiam się na tych targach 3. raz.
Z roku na rok impreza nabiera coraz
większego rozpędu. Przyjeżdża coraz
więcej gości nie tylko z regionu, ale również
z pozostałych części kraju. Zauważyłem
również, że każdego roku wzrasta liczba
Wystawców, Zwiedzających oraz że wiele
osób przyjeżdża z konkretnymi pytaniami
i problemami. Impreza ogólnie zorganizowana
jest bardzo dobrze. Podoba mi się dojazd,
lokalizacja i nastawienie organizatorów.
Bartosz Kujawski, Kärcher Sp. z o.o.
Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni frekwencją. Widzimy
duże zainteresowanie Zwiedzających
i nie są to wizyty kurtuazyjne. Klienci mają konkretne
pytania i szukają konkretnych rozwiązań.
Piotr Paczóski, Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

Przyjeżdżamy na Targi Maintenance co roku, bo przyjeżdżają tu klienci, którzy
wiedzą czego chcą. Ponadto te Targi są intensywne: krótkie i fachowe. Podoba nam się
również nowoczesna hala, w której odbywają się Targi, a lokalizacja jest dużym plusem.
Waldemar Roszkowski, Tethys Sp. z o.o.

Marta Leszczyńska
+48 12 651 95 26
leszczynska@targi.krakow.pl
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STOISKA WYSTAWIENNICZE

Wystawcy Targów Maintenance mogą zaprezentować swoją ofertę
w ramach stref tematycznych takich jak:

Oferujemy gotowe stoiska wystawiennicze z podstawowym wyposażeniem w cenie.
Dostępne są stoiska Standard oraz Premium, a także bogata oferta wyposażenia dodatkowego.

STREFA „PRZEMYSŁ 4.0”

Targi Maintenance są jedynym wydarzeniem w Polsce, mającym na celu przedstawienie w sposób kompleksowy
technologii i metod służących zapobieganiu nieplanowanym przestojom oraz polepszeniu efektywności
produkcji zakładów przemysłowych. O randze imprezy świadczy wciąż rosnąca liczba Wystawców
zarówno z Polski jak i zagranicy.

PROFIL
WYSTAWCÓW

STREFY TEMATYCZNE

MAINTENANCE
W LICZBACH*

• Nowoczesne systemy wytwarzania
• Chmury danych
• Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania
i analizy danych z produkcji
• Cyber-bezpieczeństwo
• Inteligentne czujniki
• Systemy mechatroniczne i informatyczne
wyposażone w globalną łączność
• Narzędzia IT wspierające utrzymanie ruchu
i działania prewencyjne w parku maszynowym
• Autonomiczne pojazdy przemysłowe
• Maszyny o rozszerzonej inteligencji
• Zrobotyzowane gniazda produkcyjne
• Technologie drukowania 3D i szybkiego prototypowania

2600

• Elementy instalacji elektrycznych i energetycznych
• Elementy instalacji pneumatycznych i hydraulicznych
• Narzędzia i wyposażenie warsztatu zakładowego
• Podzespoły i elementy mechaniczne
• Urządzenia transportu i logistyki wewnątrzzakładowej

195

• Urządzenia utrzymania czystości zakładu produkcyjnego
• Bezpieczeństwo przemysłowe

14

Innowacji
produktowych

Krajów
uczestniczących

*Dane z 2017 roku

Tegoroczna edycja
charakteryzuje się jeszcze
większą niż w roku poprzednim liczbą
Zwiedzających. Zainteresowanie naszym
stoiskiem jest duże, widzimy znaczny progres Targów.
Zakładam, że w przyszłym roku również się tutaj wystawimy
i prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze większe stoisko. Cieszy
nas ciągły rozwój Targów Maintenance.

Jarosław Gorycki, Conrad Electronic Sp. z o.o.

BRANŻOWA WIEDZA
SEMINARIA WORKSHOPS

KONFERENCJA
„JESIENNA SZKOŁA UTRZYMANIA RUCHU”
Dopełnieniem oferty targowej jest konferencja „Jesienna Szkoła
Utrzymania Ruchu”. Eksperci, podczas autorskich prelekcji,
zaprezentują najlepsze praktyki w obszarach Przemysłu 4.0 oraz
efektywności, redukcji kosztów i predykcji w utrzymaniu ruchu.

> 100

• Wyposażenie hal magazynowych
• Automatyka i robotyka

Branżowych
gości

Wystawców

• Urządzenia i maszyny z napędem elektrycznym, silniki elektryczne

STOISKO PREMIUM

Jednym z istotnych elementów, budujących wartość Targów
Maintenance jest program towarzyszący. Co roku dużym
zainteresowaniem cieszą się seminaria workShops, dotyczące
nowych produktów, osiągnięć i pomysłów. Seminaria odbywają
się bezpośrednio w hali wystawienniczej. Uczestnicy Targów
mogą bezpłatnie brać udział w licznych prezentacjach
prowadzonych przez specjalistów z branży.

• Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
• Chemia techniczna, środki smarne, oleje

STOISKO STANDARD

STREFA OUTSOURCINGU
Firmy świadczące usługi outsourcingu w zakresie:
• Gospodarki smarno-olejowej
• Gospodarki mediami przemysłowymi
• Utylizacji odpadów przemysłowych
• Diagnostyki stanu maszyn
• Czyszczenia przemysłowego
• Zarządzania gospodarką magazynową
• Remontu, serwisu i modernizacji urządzeń przemysłowych
• Relokacji i reinstalacji linii produkcyjnych
• Obsługi technicznej nieruchomości

W tym roku poziom Targów Maintenance
jest bardzo wysoki. Największe wrażenie zrobiła na nas
Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu – wykłady były bardzo
merytoryczne i prowadzili je doświadczeni praktycy naszej branży.
Cieszy nas również duża liczba Uczestników oraz Wystawców, a także to,
że klienci, których tu spotykamy są w dużej większości osobami decyzyjnymi.
Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku również pojawimy się na Targach,
gdyż uczestnictwo w nich przynosi nam wiele korzyści.

Łukasz Szumilas, I-Care Polska Sp. z o.o.

CENNIK UCZESTNICTWA
STOISKO
STANDARD

PŁATNE DO
31.05.2018 r.

PŁATNE OD
01.06.2018 r.

6 m2

3755 zł

4030 zł

9 m2

5405 zł

5795 zł

12 m2

6935 zł

7195 zł

15 m2

8535 zł

8710 zł

18 m2

9690 zł

9997 zł

OPŁATA
REJESTRACYJNA*

535 zł

650 zł

STOISKO SPECJALNE

Na Państwa życzenie, firma Targi w Krakowie przygotowuje
również indywidualne projekty stoisk, zgodne z wytycznymi
i wizją Wystawcy oraz odpowiada za ich kompleksową realizację.
Personalizacja stoisk pozwala podkreślić wizerunek firmy
i wyróżnić jej ofertę na Targach.

DODATKOWE OPŁATY
Dopłata za stoisko narożne (z dwóch stron otwarte): 550 zł
Dopłata za stoisko półwyspowe (z trzech stron otwarte): 1000 zł
Dopłata za stoisko PREMIUM: 1000 zł
* Bezzwrotna, obowiązkowa opłata rejestracyjna obejmuje: wpis do katalogu targowego (800 znaków) wraz z logo,
1 kartę parkingową, zaproszenia dla gości targowych, 1 identyfikator Wystawcy na każde 3 m² stoiska, 1 katalog targowy.
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
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Cieszy nas również duża liczba Uczestników oraz Wystawców, a także to,
że klienci, których tu spotykamy są w dużej większości osobami decyzyjnymi.
Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku również pojawimy się na Targach,
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Na Państwa życzenie, firma Targi w Krakowie przygotowuje
również indywidualne projekty stoisk, zgodne z wytycznymi
i wizją Wystawcy oraz odpowiada za ich kompleksową realizację.
Personalizacja stoisk pozwala podkreślić wizerunek firmy
i wyróżnić jej ofertę na Targach.

DODATKOWE OPŁATY
Dopłata za stoisko narożne (z dwóch stron otwarte): 550 zł
Dopłata za stoisko półwyspowe (z trzech stron otwarte): 1000 zł
Dopłata za stoisko PREMIUM: 1000 zł
* Bezzwrotna, obowiązkowa opłata rejestracyjna obejmuje: wpis do katalogu targowego (800 znaków) wraz z logo,
1 kartę parkingową, zaproszenia dla gości targowych, 1 identyfikator Wystawcy na każde 3 m² stoiska, 1 katalog targowy.
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
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• Automatyka i robotyka

Branżowych
gości

Wystawców

• Urządzenia i maszyny z napędem elektrycznym, silniki elektryczne

STOISKO PREMIUM

Jednym z istotnych elementów, budujących wartość Targów
Maintenance jest program towarzyszący. Co roku dużym
zainteresowaniem cieszą się seminaria workShops, dotyczące
nowych produktów, osiągnięć i pomysłów. Seminaria odbywają
się bezpośrednio w hali wystawienniczej. Uczestnicy Targów
mogą bezpłatnie brać udział w licznych prezentacjach
prowadzonych przez specjalistów z branży.

• Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
• Chemia techniczna, środki smarne, oleje

STOISKO STANDARD

STREFA OUTSOURCINGU
Firmy świadczące usługi outsourcingu w zakresie:
• Gospodarki smarno-olejowej
• Gospodarki mediami przemysłowymi
• Utylizacji odpadów przemysłowych
• Diagnostyki stanu maszyn
• Czyszczenia przemysłowego
• Zarządzania gospodarką magazynową
• Remontu, serwisu i modernizacji urządzeń przemysłowych
• Relokacji i reinstalacji linii produkcyjnych
• Obsługi technicznej nieruchomości

W tym roku poziom Targów Maintenance
jest bardzo wysoki. Największe wrażenie zrobiła na nas
Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu – wykłady były bardzo
merytoryczne i prowadzili je doświadczeni praktycy naszej branży.
Cieszy nas również duża liczba Uczestników oraz Wystawców, a także to,
że klienci, których tu spotykamy są w dużej większości osobami decyzyjnymi.
Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku również pojawimy się na Targach,
gdyż uczestnictwo w nich przynosi nam wiele korzyści.

Łukasz Szumilas, I-Care Polska Sp. z o.o.

CENNIK UCZESTNICTWA
STOISKO
STANDARD

PŁATNE DO
31.05.2018 r.

PŁATNE OD
01.06.2018 r.

6 m2

3755 zł

4030 zł

9 m2

5405 zł

5795 zł

12 m2

6935 zł

7195 zł

15 m2

8535 zł

8710 zł

18 m2

9690 zł

9997 zł

OPŁATA
REJESTRACYJNA*

535 zł

650 zł

STOISKO SPECJALNE

Na Państwa życzenie, firma Targi w Krakowie przygotowuje
również indywidualne projekty stoisk, zgodne z wytycznymi
i wizją Wystawcy oraz odpowiada za ich kompleksową realizację.
Personalizacja stoisk pozwala podkreślić wizerunek firmy
i wyróżnić jej ofertę na Targach.

DODATKOWE OPŁATY
Dopłata za stoisko narożne (z dwóch stron otwarte): 550 zł
Dopłata za stoisko półwyspowe (z trzech stron otwarte): 1000 zł
Dopłata za stoisko PREMIUM: 1000 zł
* Bezzwrotna, obowiązkowa opłata rejestracyjna obejmuje: wpis do katalogu targowego (800 znaków) wraz z logo,
1 kartę parkingową, zaproszenia dla gości targowych, 1 identyfikator Wystawcy na każde 3 m² stoiska, 1 katalog targowy.
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

PROFESJONALNI ODWIEDZAJĄCY

ORGANIZATOR

W ROKU 2017 TARGI ODWIEDZILI PRZEDSTAWICIELE BRANŻ
MIEJSCE TARGÓW

Spożywczej
16%

Motoryzacyjnej
5%

Budowlanej
11%

Mechanicznej
4%

Chemicznej
10%

Wydobywczej,
mineralnej
10%

Drzewno-papierniczej
4%
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Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
www.expokrakow.com

GODZINY OTWARCIA
10 października 2018 (środa), 9:30-16:30
11 października 2018 (czwartek), 9:30-16:00

Karol Miernikiewicz
+48 12 651 95 31
miernikiewicz@targi.krakow.pl
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22%

9%

Metalurgicznej,
obróbki metali
8%

Wystawiam się na tych targach 3. raz.
Z roku na rok impreza nabiera coraz
większego rozpędu. Przyjeżdża coraz
więcej gości nie tylko z regionu, ale również
z pozostałych części kraju. Zauważyłem
również, że każdego roku wzrasta liczba
Wystawców, Zwiedzających oraz że wiele
osób przyjeżdża z konkretnymi pytaniami
i problemami. Impreza ogólnie zorganizowana
jest bardzo dobrze. Podoba mi się dojazd,
lokalizacja i nastawienie organizatorów.
Bartosz Kujawski, Kärcher Sp. z o.o.
Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni frekwencją. Widzimy
duże zainteresowanie Zwiedzających
i nie są to wizyty kurtuazyjne. Klienci mają konkretne
pytania i szukają konkretnych rozwiązań.
Piotr Paczóski, Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

Przyjeżdżamy na Targi Maintenance co roku, bo przyjeżdżają tu klienci, którzy
wiedzą czego chcą. Ponadto te Targi są intensywne: krótkie i fachowe. Podoba nam się
również nowoczesna hala, w której odbywają się Targi, a lokalizacja jest dużym plusem.
Waldemar Roszkowski, Tethys Sp. z o.o.

Marta Leszczyńska
+48 12 651 95 26
leszczynska@targi.krakow.pl

PATRONAT HONOROWY

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

www.mtc.krakow.pl

10-11.10.2018, Kraków

MAINTENANCE
9. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji

www.mtc.krakow.pl

