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Szanowni Państwo, 
z największą przyjemnością przedstawiamy Państwu targi ceramitec 2018. Od czasu swojej 
premiery w 1979 roku targi ceramitec stały się światowym liderem w przemyśle 
ceramicznym. Na targach prezentowane są produkty, technologie i innowacje w dziedzinie 
ceramiki i metalurgii proszkowej. 
 
Podczas ostatniej edycji w 2015 roku targi odwiedziło około 15.000 odwiedzających ze 93 
krajów oraz zaprezentowało się 600 wystawców z 37 krajów. 60% spośród wszystkich 
wystawców pochodziło spoza Niemiec. Odbywające się, co trzy lata targi ceramitec 
przyciągają czołowych decydentów reprezentujących branże: cegieł, kamionki, materiałów 
żaroodpornych, płytek, ceramiki sanitarnej, porcelany, metalurgii proszkowej. Kompleksowy 
program ramowy oferuje przegląd aktualnych trendów i innowacji na rynku ceramiki. Targom 
ceramitec towarzyszyć będą liczne wykłady i dyskusje panelowe, a udział w nich jest 
bezpłatny. Podczas targów zostanie zaprezentowany pełen zakres maszyn, urządzeń, sprzętu, 
procesów i surowców stosowanych w przemyśle ceramicznym. 
 
 

Zakres tematyczny targów ceramitec 2018:  

  naturalne i syntetyczne materiały ceramiczne  

  pozyskiwanie surowca  

  przygotowanie do procesu produkcji  

  nadawanie kształtu  

  suszenie  

  obróbka temperaturą  

  wypalanie, spiekanie  

  ważenie, kruszenie, mieszanie, formowanie  

  klasyfikowanie/technologie oddzielania  

  transport, opakowanie, składowanie  

  automatyzacja procesu produkcji  

  usuwanie zanieczyszczeń  

  pomiary, systemy kierowania, wyposażenie laboratoriów  

  planowanie i budowa kompletnych urządzeń  

  ochrona środowiska  

  narzędzia i oprzyrządowanie  

  badania, oświata, transfer technologii  

  wydawnictwa fachowe, organizacje.  
 
 



 
 
 
 
Dla WYSTAWCÓW: 
 

Termin zgłoszeń:  do 30.06.2017 
 
Ceny stoisk:    szeregowe narożne końcowe wyspowe 
EUR/m2  156,-  164,-  169,-  174,- 
Pozostałe opłaty: 
Opłata za wpis katalogowy:  90,- EUR 
Opłata reklamowa:     6,- EUR/m2 
Opłata serwisowa:   15,- EUR/m2 
Opłata AUMA:     0,60 EUR/m2 
Wywóz śmieci:     3,50 EUR/m2 
Oferta specjalna: w pełni wyposażone stoisko 20m2 w pakiecie:  5660,- EUR 
Minimalna powierzchnia: 20 m2. 
 
 
 
Dla ODWIEDZAJĄCYCH: 
 
 
Bilety będzie można zakupić w promocyjnej cenie w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie 
się i złożenie zamówienia online, na stronie  www.ceramitec.de  bądź w kasach targowych. 
 
Portal przedsprzedaży biletów dla odwiedzających będzie uruchomiony w drugiej 
połowie 2017r. 
 
 
 
Więcej informacji na temat targów, przyjmowania zgłoszeń wystawców, zamawiania biletów 
wstępu, pobytu w Monachium uzyskają Państwo w:  
 
 
 

 
Biurze Targów Monachijskich 

ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa, 
tel. (022) 620 44 15 , faks: (022) 624 94 78 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie www.ceramitec.de 

 
 
 
 
 

Zapraszamy do Monachium! 
 

 

http://www.ceramitec.de/
http://www.ceramitec.de/

