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Monachium, 11.11. - 14.11.2014 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
w dniach 11.11. - 14.11.2014 r. na monachijskich terenach targowych Messe München już po raz 
26. będą miały miejsce Światowe Branżowe Targi Komponentów, Systemów i Zastosowań 
Elektroniki – electronica 2014. Targi electronica to wiodąca platforma biznesowa, która jest 
bezkonkurencyjna 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.  
Zaletą targów electronica jest fakt, że skupiają one wystawców z całego świata, ze wszystkich 
gałęzi branży elektronicznej. Wystawcy targów, jako eksperci z branży elektronicznej, zaoferują 
Państwu ciekawe oferty, odpowiednie produkty i rozwiązania z zakresu systemów wbudowanych, 
technologii bezprzewodowej, medycznego sprzętu elektronicznego oraz MEMS. 
 
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. Fakt, że aż 89% odwiedzających targi stanowią decydenci firm 
odzwierciedla wysoką pozycję targów electronica w przemyśle. 
97% odwiedzających targi electronica 2012, oceniło to wydarzenie jako dobre i znakomite. 94% 
odwiedzających widzi bardzo duże do średnich korzyści z wizyty na targach electronica w 
odniesieniu do wykonywanej działalności zawodowej. 96% odwiedzających zamierza ponownie 
uczestniczyć w targach, a 93% odwiedzających widzi bardzo duże korzyści w porównaniu do innych 
imprez i targów. 
 
Na podkreślenie zasługuje również bogaty i profesjonalny program ramowy towarzyszący targom w 
postaci sympozjów, seminariów, paneli dyskusyjnych i prezentacji. Przed dwoma laty w 
konferencjach i forach wzięło udział równo 7.000 uczestników. W 2014 roku zaplanowano: trzy 
międzynarodowo obsadzone konferencje, pięć forów, jeden publiczny CEO Round Table i ponad 
200 wykładów - tak wiele doświadczenia, wiedzy i kompetencji nie spotka się nigdzie indziej. 
Pełna oferta programu ramowego dostępna jest na stronie: www.electronica.de/en/home/congress-
events. 
 
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. 
 

http://www.electronica.de/en/home/congress-events
http://www.electronica.de/en/home/congress-events


Procedura zamawiania biletów wstępu na targi electronica 2014: 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży 
poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia w internecie na stronie www.electronica.de. 
Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno 
czas jak i pieniądze.  
 
Ceny biletów wstępu na targi electronica 2014: 
 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach  
Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście)* 27,50 € 34,50 € 
Bilet 2-dniowy* 46,50 € 58,00 € 
Bilet na całe targi* 63,00 € 78,00 € 
* Katalog wystawców wliczony jest w cenę biletu wstępu i można go odebrać przy wejściu na targi. 
Katalog będzie dostępny do wyczerpania nakładu. 
 
 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.electronica.de, zakładka Vor visitors // Für 
Besucher, a następnie Prices & Registration // Preise & Registrierung oraz Online-Ticket-
Registration // Online-Ticket Registrierung klikając w: Purchase ticket/Reedem voucher // Ticket 
kaufen/Gutschein einlösen 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 jest możliwa wyłącznie 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, dlatego ważne 
jest, żeby przy rejestracji podać bezbłędne i kompletne dane Państwa firmy! 
 
 
Targi electronica 2014 odbywać się będą w następujących godzinach: 
wtorek - czwartek 9:00 – 18:00 
piątek 9:00 – 17:00 
 
 
Więcej informacji o targach oraz na temat procedury zamawiania biletów wstępu na targi uzyskają 
Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
kontakt: Agnieszka Lenartowicz 
tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.electronica.de 
 
 
 

Zapraszamy do Monachium! 
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