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Szanowni Państwo, 

 

Już za dwa miesiące swoje wrota otworzą Międzynarodowe Wiodące Targi electronica. Jest to 

najważniejsza impreza wystawiennicza o zasięgu globalnym i  poświęcona stale rozwijającej 

się branży elektroniki. Już niebawem specjaliści z całego świata prezentując swoją ofertę 

kompleksowo przedstawią panujące trendy i dostępne na rynku nowości. W halach targowych 

w Monachium swoją ofertę przedstawi około 3.000 wystawców oraz spodziewany jest udział 

74.000 odwiedzających. 

 

Główny zakres tematyczny targów electronica to: 

• elektronika samochodowa • systemy wbudowane • LED/SSE • Industrial IoT • 

cyberbezpieczeństwo • elektronika medyczna • sztuczna inteligencja • Smart Energy/Smart 

Grids • 

 

Poza nowościami produktowymi dostępnymi na rynku niezwykle cennych informacji z branży 

dostarczy Państwu program ramowy, a wraz z nim wykłady ekspertów, warsztaty i panele 

dyskusyjne. Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących targom znajdą Państwo na 

stronie: www.electronica.de/trade-fair 

 

Tegoroczna edycja targów electronica po raz pierwszy odbywać się będzie równolegle z 

targami SEMICON Europa (hala A4), czyli największym wydarzeniem dla przemysłu 

produkcji mikroelektroniki w Europie. Dzięki wspólnemu terminowi obydwu wydarzeń 

powstanie w Monachium profesjonalna platforma biznesowa dla dostawców produktów i usług 

dla przemysłu z zakresu elektroniki. Więcej informacji jest zawartych na stronie: 

www.www.semiconeuropa.org 

 

Ankieta przeprowadzona w czasie targów electronica w 2016 r. potwierdza, że wydarzenie to 

jest oceniane niezwykle pozytywnie. 99% odwiedzających przyznało targom oceny dobre i 

bardzo dobre, a 97% spośród wszystkich odwiedzających zadeklarowało chęć uczestnictwa w 

kolejnej edycji targów w 2018 roku! To właśnie tutaj spotkają się odnoszące sukces 

przedsiębiorstwa, a obecność na targach jest gwarantem sukcesu. Skorzystajcie Państwo z 

okazji i weźcie udział w najważniejszych na świecie targach przemysłu elektroniki.  

 

 

 

 

http://electronica.de/trade-fair/events/index.html?etcc_cmp=ele16&bid=160704mh316&etcc_med=newsletter&etcc_var=&bkn=am&cnt=pl&etcc_par
http://www.www.semiconeuropa.org/


 

 

 
 

Bilety wstępu na targi electronica 2018 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz 

w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie 

www.electronica.de/visitors/planning-your-visit/purchase-ticket. Zachęcamy Państwa do 

skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  

 

 

Ceny biletów wstępu na targi electronica 2018 
 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy 27,50 € 34,50 € 

Bilet 2-dniowy 

Bilet na całe targi 

Bilet ulgowy 1-dniowy¹ 

Bilet grupowy 1-dniowy² 

46,50 € 

63,00 € 

– 

– 

58,00 € 

78,00 € 

24,00 € 

27,50 € 
¹ Bilety ulgowe ważne dla uczniów, studentów, emerytów. Bilety dostępne tylko i wyłącznie w kasach targowych 

po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. 

² Dla grup powyżej 10 osób. 

 

 Zakup biletów w przedsprzedaży odbywa się online, a płatność za zamówione wejściówki 

jest możliwa kartą płatniczą oraz przez system PayPal i Giropay. 

 Po zakończonej rejestracji otrzymany e-mailem bilet Print@home Ticket należy 

wydrukować oraz zabrać na targi do Monachium. 

 Faktura generowana jest na podstawie danych wprowadzanych przez Państwa podczas 

rejestracji. W e-mailu potwierdzającym zakup biletu znajduje się link aktywacyjny do 

profilu klienta, z którego po upływie 24 godzin od złożenia zamówienia można pobrać 

fakturę VAT (zakładka Tickets/Eintrittskarten, ikonka oznaczona nazwą Invoice/Rechnung). 

 

 

Targi electronica 2018 odbywać się będą w następujących godzinach: 

 

wtorek – czwartek 

 

piątek 

 

09:00 – 18:00 

 
09:00 – 17:00 

Dokładny adres Targów Monachijskich to: 

Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 München, Niemcy 

W oficjalnym adresie nie figuruje żadna ulica, jednak najbliższa, 

przy której położone są targi to Willy Brandt Allee 1. 

 

Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu 

uzyskacie Państwo w: 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. +48 22 620 44 15 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 

www.electronica.de/index.html 

Dołączcie Państwo do nas:        
 
 

Następne wydarzenia: 

- electronica India i productronica India, 26–28 września 2018, Bengaluru 

- electronica, 13–16 listopada 2018, Monachium 

- electronica China i productronica China, 20–22 marca 2019, Szanghaj 

- productronica, 12–15 listopada 2019, Monachium 

 

 

http://www.electronica.de/visitors/planning-your-visit/purchase-ticket
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.targiwmonachium.pl/
http://electronica-india.com/
http://www.productronica-india.com/
http://electronica.de/
http://www.electronica-china.com/
http://www.productronica-china.com/
http://www.productronica.com/index-2.html
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=27353&elqTrackId=a5cefbd460e5455a9145ae126b59705e&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=24188&elqTrackId=a76af65aa34d4474b95e5b6ca950b8b8&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=14293&elqTrackId=c909f237ed7d4406ad564bbbe2d63c9e&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=38221&elqTrackId=95be884079fc4235b2924920b147e348&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=38224&elqTrackId=046ac0f99632435783bb48a08435770f&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=38223&elqTrackId=9cec326d3ab64801be93d6fad392605f&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1
http://app.info.messe-muenchen.de/e/er?bid=ELE_2018_E_EML_02_Alle_DE&etcc_med=email&bkn=central_email&s=910&lid=38222&elqTrackId=a3a97cf8d99e4c74a4f8f82d3d9f1118&elq=4d4014f29eb0484c9769078a3ca76e5d&elqaid=15859&elqat=1

