Szanowni Państwo,
w dniach 11.11. - 14.11.2014 r. na monachijskich terenach targowych Messe München już po raz
26. będą miały miejsce Światowe Targi Podzespołów i Zespołów Elektronicznych –
electronica 2014. Targi electronica to wiodąca platforma biznesowa, która jest
bezkonkurencyjna i ceniona na międzynarodowej arenie. Wystawa electronica jest ukierunkowana
na kluczowe technologie i stawia na pierwszym miejscu nowe trendy, dzięki czemu zapewnia
uczestnikom globalną orientację we wszystkich gałęziach przemysłu elektronicznego.
O randze targów świadczyć mogą poniższe statystyki:
Podczas targów electronica w 2012 roku odnotowano ponad 73.000 odwiedzających oraz 2.669
wystawców. Organizatorzy przeznaczyli dla wystawców 12 hal targowych o łącznej powierzchni
wystawienniczej 143.000 m².
Na podkreślenie zasługuje również bogaty i profesjonalny program towarzyszący targom w postaci
sympozjów, seminariów, paneli dyskusyjnych i prezentacji.
Oferta tematyczna tegorocznych targów electronica to:
• półprzewodniki • elementy pasywne • wyświetlacze • czujniki • systemy wbudowane • zasilanie •
płyty okablowane, inne nośniki połączeń i EMS •elektronika samochodowa • elektromechanika /
peryferia systemowe • bezprzewodowe technologie komunikacyjne • Electronics Design (ED / EDA)
• elementy systemu • systemy micronano • Smart Energy Solutions • sensoryka • pomiary i
badania • usługi
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rejestracja dla wystawców jeszcze trwa.
Skorzystajcie Państwo z okazji i weźcie udział w najważniejszych i największych na
świecie targach branży elektronicznej!
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach electronica 2014
Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m 2)

Cena netto za 1 m2



225 € / m2

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej
strony)



Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

252 € / m2



Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

260 € / m2



Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

267 € / m2

Inne opłaty:
Obowiązkowy wpis do katalogu – 435 € netto (wersja drukowana i online)
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 20 € netto/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 € netto/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska - 1,50 € netto/m²
Na życzenie prześlemy formularz zgłoszeniowy wraz z warunkami uczestnictwa w targach oraz
chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Zapraszając serdecznie do uczestnictwa w tym wydarzeniu pozostaję z poważaniem
Agnieszka Lenartowicz
manager
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