
 Entrance west (Glass hall)

Entrance east

Mercury fountain

Pocket

Park

Landscaped area

Congress Center Leipzig 

(CCL)

Administration

Open exhibition space 1

Open exhibition space 2

Hall 2

Hall 3

Hall 1

Hall 5

Hall 4

 Administrations 

   Car park-CCL 

M e s s e - A l l e e

Seehausene r  A l l e e

Al t e  Dübene r  L and s t raße

Hande l s r i ng

Car park-Press

E

Ex
ce

rp
t: 

05
_2

01
3

1

2

W roku 2015 targi Intec będą największą imprezą targową dla 
przemysłu metalowego, branży budowy maszyn specjalnych
i obrabiarek oraz automatyzacji produkcji w Niemczech.
Wśród wystawców obecni są wiodący międzynarodowi
producenci narzędzi, urządzeń oraz technologii i usług
w zakresie innowacyjnych technik produkcyjnych i obrabiarek. 

Zakres tematyczny:
• maszyny, frezarki, tokarki, obrabiarki

• maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki metalu i innych materiałów

• maszyny do formowania odlewów i mas formierskich 

• obróbka powierzchni, technika laserowa i spawalnicza

• narzędzia precyzyjne, konstrukcja i budowa narzędzi i form 

• budowa urządzeń i maszyn specjalnych, wyposażenie zakładów  

 przemysłowych 

• technika napędowa, sterowanie systemem produkcyjnym

• komponenty maszyn, części i podzespoły, akcesoria

• automatyzacja procesów produkcyjnych i robotyka

• elektrotechnika, elektronika przemysłowa, technika sensoryczna 

• narzędzia i urządzenia pomiarowe, aparatura pomiarowo-kontrolna,  

 kontrola jakości

• intralogistyka

• rozwiązania i systemy IT dla procesów produkcyjnych, automatyzacji,

 CAD/CAM

• placówki naukowo-badawcze

Wyniki targów Intec 2013:

950 wystawców z 24 krajów
21.400 odwiedzających na targach Z oraz Intec

Intec
najważniejsze targi przemysłowe

W 2015 roku odbędzie się już 13-sta edycja Międzynarodowych 
Targów Poddostawców Zuliefermesse. Targi te są wiodącą
w Europie imprezą branży metalowej i poddostawców
dla przemysłu. Do grona wystawców należą producenci
części, komponentów i modułów m.in. dla przemysłu
motoryzacyjnego, maszynowego i lotniczego, tworzyw
sztucznych, elektroniki i elektrotechniki. Targi odbywają się
w cyklu dwuletnim. 

Zakres tematyczny:
• części i elementy m.in. z metalu, tworzywa sztucznego, gumy,

 materiałów kompozytowych

• podzespoły, moduły i komponenty

• półprodukty, gotowe komponenty, procesy jako technologiczne

 usługi poddostawcze

• procesy łączenia i montażu

• tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami

 (włókna, wyposażenie, usługi) 

• narzędzia do produkcji modułów i części poddostawczych

• technologie produkcyjne, obróbka mechaniczna, odlewnictwo,

 tłoczenie

• poddostawy dla elektrotechniki i elektroniki: podzespoły,

 elementy konstrukcyjne, procesy produkcyjne, montaż

• usługi dla przemysłu poddostawczego

Wyniki targów Zuliefermesse 2013:

402 wystawców z 20 krajów
34 % wystawców spoza Niemiec
18 wystawców z Polski

 Zuliefermesse
wiodące spotkanie branży poddostawczej 

Idealna platforma dla polskich firm 

Na przestrzeni ostatnich trzynastu lat targi Zuliefermesse
wypracowały sobie miano jednych z najważniejszych w Europie 
targów kooperacyjnych. O ich skuteczności przekonały się także 
polskie firmy poddostawcze. Podczas ostatniej edycji w 2013 
roku w charakterze wystawcy wystąpiło 18 firm, m.in. APJ
Sikora, Airon Investment S.A., EDBAK Sp. z o.o., Firma Tarapata 
Sp.  z o.o., Gabro G. Broniec, Hydrotor S.A., Kuźnia Osowiec, 
OMAG Sp. z o.o., RENA Łódź Sp. z o.o., TiT Solution
Sp. z o.o. oraz Matusewicz Budowa Maszyn s.j.

Polskie Wystąpienie Narodowe: 

Udział we wspólnym stoisku stwarza Państwu okazję promocji 
firmy na własnej powierzchni ekspozycyjnej wraz z pełnym
pakietem: zabudowa indywidualna, wydruk wielkoformatowy
o pow. ok. 5 m², podłączenie prądu, zaplecze kuchenne 
i magazynowe, recepcja wraz z usługami tłumaczy.

Aby wziąć udział w wystąpieniu należy wykupić jeden
z poniższych modułów: 

• 6 m2  w cenie 12.700 zł netto
• 9 m2 w cenie 18.500 zł netto
• 12 m2  w cenie 24.300 zł netto
• 15 m2  w cenie 31.250 zł netto

Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 170,- € oraz 
zryczałtowana opłata reklamowa 95,- €.

Ceny & terminy

Wspólny termin targów Intec oraz Zuliefermesse stwarza
wiele istotnych efektów synergii zarówno dla wystawców,
jak i odwiedzających. Ponad 1.350 wystawców z 29 krajów oraz 
21.400 odwiedzających z branży to wielki potencjał nawiązania 
nowych międzynarodowych kontaktów kooperacyjnych
i skutecznej promocji Państwa firmy na międzynarodowym
rynku. W celu uzyskania atrakcyjnej lokalizacji, sugerujemy 
przesłanie dokumentów zgłoszeniowych do dnia 30.06.2014.

Koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej na
targach Zuliefermesse oraz Intec 2015:

zgłoszenie          do 01.11.2014 od 02.11.2014

• stoisko szeregowe 132,- €/m2 142,- €/m2

 (jedna strona otwarta) 

• stoisko narożne 139,- €/m2 149,- €/m2

 (dwie strony otwarte) 

• stoisko czołowe    146,- €/m2          156,- €/m2

 (trzy strony otwarte)  

• stoisko wyspowe   151,- €/m2          161,- €/m2

 (cztery strony otwarte)  

 Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 170,- €, 
 zryczałtowana opłata reklamowa 95,- € oraz opłata AUMA w wysokości
 0,60 €/m2. Ceny netto, plus 19% niemiecki podatek VAT.



Lipsk, 24. – 27.02.2015

www.targi-intec.pl

 Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Technologii i Automatyzacji Produkcji

Równolegle:

www.poddostawcy.pl

 Międzynarodowe Targi Poddostawców: 
Części, Komponenty, Moduły, Technologie 

www.poddostawcy.pl 

Równolegle:

www.targi-intec.pl 

 Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii
i Automatyzacji Produkcji 

Lipsk, 24. – 27.02.2015

 Międzynarodowe Targi Poddostawców:
 Części, Komponenty, Moduły, Technologie Zapraszamy do Lipska!

Na zakończenie targowego dnia zapraszamy do poznania
uroków Lipska. Jest on nie tylko najstarszym miastem
targowym, ale także posiada doskonale rozwiniętą 
infrastrukturę oraz stanowi jeden z ważniejszych ośrodków 
inwestycyjnych, m.in. dzięki lokalizacji zakładów produkcyjnych 
Porsche oraz BMW. 

Liczący dzisiaj pół miliona mieszkańców Lipsk oferuje, obok
typowo klasycznych atrakcji w postaci koncertów symfonicznych 
w Gewandhaus, występów chóru św. Tomasza, koncertów
operowych oraz przedstawień baletowych, wiele atrakcji
kulinarnych. Lokalne restauracje i kawiarnie serwują wiele
typowo saksońskich potraw, a najsłynniejszy deptak w Lipsku – 
Barfussgässchen tętni życiem do białego rana. 

Kontakt: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/112; 00-112 Warszawa
tel.: 22 414 44 71, 73 • info@targilipskie.pl • www.targilipskie.pl
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Program ramowy

Forum Wystawców

Każdy wystawca targów Zuliefermesse oraz Intec ma możliwość 
przeprowadzenia nieodpłatnej prezentacji firmy dotyczącej np. 
najnowszych rozwiązań technologicznych. Usytuowane
w centralnym punkcie hali targowej Forum Wystawców stanowi 
miejsce interesujących wykładów, wymiany doświadczeń oraz 
dyskusji na aktualne tematy branżowe. 

Konferencje i sympozja

Targom Zuliefermesse oraz Intec towarzyszy bogaty
program ramowy. W roku 2015 w ramach licznych fachowych 
konferencji, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem 
międzynarodowych specjalistów poruszone zostaną istotne
tematy branżowe. 

Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT:
Business Meetings

Skutecznym narzędziem wspierającym nawiązanie
nowych kontaktów jest organizowana przez Izbę Przemysłowo-
Handlową w Lipsku w ramach europejskiej sieci Enterprise 
Europe Network giełda kooperacji CONTACT:
Business Meetings. W jej ramach odbywają się umówione 
wcześniej spotkania pomiędzy producentami, handlowcami
i usługodawcami reprezentującymi przemysł poddostawczy,
budowy maszyn, narzędzi i urządzeń oraz techniki produkcyjne. 
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Leipziger Messe GmbH, PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Germany
Tel.: +49 341 678-0, Fax: +49 341 678-8762, info@leipziger-messe.de, www.leipziger-messe.de


