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6 Międzynarodowe Targi Automatyki i Mechatroniki 

AUTOMATICA 2014 
 

Monachium, 3-6 czerwca 2014 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
W czerwcu odbędzie się 6 edycja międzynarodowych targów AUTOMATICA, przeznaczonych dla specjalistów 
branży automatyki i mechatroniki. Targi o światowym zasięgu i renomie prezentujące kompleksową wiedzę na temat 
robotyki, linii montażowych, systemów i urządzeń.  To najlepsze miejsce dla innowacji w automatyce i procesach 
produkcyjnych. Ich dwuletni cykl odpowiada cyklowi gospodarczemu innowacji i światowych premier. Targi 
AUTOMATICA 2014 to targi wielobranżowe i specjalistyczne, które zaprezentują całe łańcuchy procesu 
produkcyjnego począwszy od komponentu do systemu oraz od aplikacji do usługi. W czasie trwania targów każdy 
odwiedzający oprócz najnowszych trendów i innowacji znajdzie informacje z wielu branż. Będzie miał okazję poznać 
inne gałęzie przemysłu oraz adoptować do swojej branży zastosowane już z powodzeniem rozwiązania automatyki. 
 
W poprzedniej edycji targów AUTOMATICA uczestniczyło 697 wystawców reprezentujących 40 krajów. Wystawcy 
spoza Niemiec stanowili ok. 30% ogólnej liczby wystawców, co świadczy o umiędzynarodowieniu targów. W 2012 
roku targi AUTOMATICA odwiedziło 31 tys. fachowców z branży z ponad 100 państw. Aż 86% z nich to osoby 
decyzyjne, kierownicy i inżynierowie produkcji, mający wpływ na procesy produkcyjne w swoich zakładach. 
Uczestnicy targów wystawili bardzo wysokie noty organizatorom za fachowość i trafność oferty, a bardzo wysokie 
oceny za poziom satysfakcji przyznało targom ponad 90% obecnych.   Aż 96% uczestników zadeklarowało chęć 
powrotu przy kolejnej edycji. 
 
Targi AUTOMATICA 2014 odbędą się w pięciu halach wystawowych. 
Warto wiedzieć, że w sąsiednich halach będą odbywać się jednocześnie trzy inne wydarzenia: 
Targi INTERSOLAR  - największe światowe targi technologii energii słonecznej, 
Targi MAINTAIN – międzynarodowe targi utrzymania procesów produkcji oraz 
Targi ELECTRICAL ENERGY STORAGE – międzynarodowe targi urządzeń magazynowania energii. 
 
Główne działy tematyczne na AUTOMATICA 2014 to: 
 
• Technologie montażu i zastosowań  
• Robotyka 
• Wizje maszyn przemysłowych 
• Technologie sensorów 
• Systemy pozycjonerów 
• Napędy 
• Technologie systemów kontrolnych 
• Systemy zabezpieczeń 
• Systemy, nośniki zaopatrzenia –elektryka, hydraulika, pneumatyka 
• Usługi, software, badania naukowe 
• Technologie bezpieczeństwa 

 

Hasłem Targów jest: OPTYMALIZACJA PRODUKCJI i w tym celu przygotowano je dla Państwa! 



 
 
Warto zwrócić uwagę na bogaty program imprez towarzyszących, w tym: AUTOMATICA Forum – cykl wykładów, 
spotkań o rozwoju automatyki, pokazy innowacyjnych technologii, konferencja ISR/ROBOTIC wraz z ponad 150 
pokazami z wykorzystaniem najnowszych technologii robotów oraz wiele innych. 

Szczegółowy program ramowy dostępny jest na stronie www.automatica-munich.com w zakładce 
BESUCHER/VISITORS, a następnie Rahmenprogramm/Supporting program. 
 

 
 

Procedura zamawiania biletów wstępu na targi AUTOMATICA 2014: 
 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie 
się i złożenie zamówienia przez internet na stronie www.automatica-munich.com. Zachęcamy Państwa do skorzystania z 
zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze. 
 
Ceny biletów wstępu na targi AUTOMATICA 2014: 
 Bilet 1-dniowy Bilet na całe targi 

cena w 
przedsprzedaży 

19 EUR 35 EUR 

cena w 
czasie targów 

29 EUR 45 EUR 

Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.automatica-munich.com, zakładka Visitors // Besucher oraz Prices&Tickets // 
Preise&Tickets, a następnie Online-Ticket Registration // Online-Ticket Registrierung, klikając w: Redeem voucher/buy 
admission ticket // Gutschein einlösen/Eintrittskarte kaufen! przechodzicie Państwo do procesu rejestracji. Po udanym 
wygenerowaniu loginu i hasła oraz po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań w systemie rejestracyjnym można dokonać zamówienia 
na bilety wstępu na targi. 
 
Płatność za zamówione bilety wstępu prze Internet jest możliwa kartą kredytową. 

• Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów – spółki Messe München GmbH, 
który jest odpowiedzialny za jego realizację. 

• Po dokonaniu płatności kartą kredytową na podany przez Państwa w trakcie rejestracji adres e-mailowy 
przesyłany jest bilet wstępu (Print@home Ticket). 

• Bilet należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi do Monachium. 
• Wydrukowany bilet wstępu (Print@home Ticket) jest jednocześnie fakturą VAT! 
 

Uwaga! Bilet na targi AUTOMATICA 2014 uprawnia do bezpłatnego wstępu na pozostałe imprezy targowe, odbywające 
się w tym samym terminie. 
 
Targi AUTOMATICA 2014 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 
 
 

 
 

Więcej informacji na temat targów oraz procedury zamawiania biletów wstępu na targi uzyskają Państwo w: 
 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.automatica-munich.com 

3-6 czerwca 9:00 – 17:00 
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