Wiodące Targi Inteligentnej Automatyki i Robotyki

Monachium, 19 – 22 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do odwiedzenia targów automatica w Monachium, podczas których swoją ofertę
zaprezentują światowi producenci z branży automatyki i robotyki. Wydarzenie to stanowi
największą na świecie ofertę dla robotyki przemysłowej i serwisowej, systemów montażowych,
przemysłowych systemów przetwarzania obrazu, komponentów i daje niepowtarzalną
możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami inteligentnej automatyki i robotyki.
Targi automatica to jedyne wydarzenie, które łączy w jednym miejscu wszystkie pionierskie
kluczowe technologie dla każdego sektora przemysłowego. Hasło tegorocznej edycji targów
brzmi „Zoptymalizuj własną produkcję”, tym samym na targach automatica wszystko
koncentrować się będzie wokół optymalizacji procesu produkcji.
Ubiegła edycja (2016 r.) zakończyła się ogromnym sukcesem i przerosła wszelkie
oczekiwania. Swoją ofertę zaprezentowało wówczas 833 wystawców z 47 krajów (wzrost o
15%). Również pod względem liczby odwiedzających statystyki były imponujące i
odnotowano wówczas ponad 43.000 odwiedzających ze 100 krajów (wzrost o 25%)! Jedna
trzecia odwiedzających pochodziła spoza Niemiec, a 99% spośród wszystkich odwiedzających
poleciłoby innym właśnie targi automatica.
Ponownie w czerwcu br. w sześciu halach wystawienniczych, na powierzchni 66.000 m², firmy
z branży automatyki zademonstrują całe spektrum skierowane dla automatyki przemysłowej.
Zaprezentowany zostanie kompletny podgląd komponentów i systemów, rozwiązań i usługi w
tych obszarach: • technologia montażu i obsługi • robotyka przemysłowa i profesjonalna
robotyka serwisowa • przemysłowe przetwarzanie obrazu • systemy pozycjonowania •
technologia napędowa • sensoryka • technologia sterowania i komunikacja przemysłowa •
technologia bezpieczeństwa • technologia zaopatrzenia • oprogramowanie i Cloud Computing
• usługi i usługodawcy • badania i technologia.
Poza produktowymi nowościami dostępnymi na rynku niezwykle cennych informacji z branży
dostarczy Państwu program ramowy. Prezentacje, wykłady oraz odbywające się na żywo
dyskusje panelowe z najznakomitszymi ekspertami z branży dopełnią ofertę targów. Informacje
o towarzyszącym targom programie ramowym dostępne są na stronie www.automaticamunich.com/supporting-program/forums/
Zainteresowanie automatyzacją rośnie na całym świecie. Zapraszamy przedstawicieli
wszystkich gałęzi przemysłu, gdyż automatyzacja jest możliwa do zastosowania niemal w
każdej działalności produkcyjnej. Na targach automatica znajdą Państwo pełny asortyment
innowacyjnych produktów i usług dostosowany do Państwa potrzeb.

Bilety wstępu na targi automatica 2018 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz
w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie
www.automatica-munich.com/visitors/ticket-prices. Zachęcamy Państwa do skorzystania z
zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.
Ceny biletów wstępu na targi automatica 2018
Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście)
Bilet 4-dniowy
Bilet ulgowy 1-dniowy¹
Bilet grupowy 1-dniowy²

Cena w przedsprzedaży
24 €
41 €
–
–

Cena w kasach targowych
34 €
58 €
20 €
20 €

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 15 osób.





Zakup biletów w przedsprzedaży odbywa się online, a płatność za zamówione bilety
wstępu jest możliwa wyłącznie kartą kredytową!
Po zakończonej rejestracji otrzymane e-mailem bilety należy wydrukować oraz zabrać
ze sobą na targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu.
Fakturę za bilety można wygenerować indywidualnie następnego dnia po złożeniu
zamówienia online, lecz nie później niż ostatniego dnia targów – logując się w systemie
biletowym online ticket portal. W zakładce Tickets/Eintrittskarten należy kliknąć na
jedną z trzech ikonek oznaczonych nazwą Invoice/Rechnung, a po otwarciu załącznika
w pliku PDF wydrukować gotową fakturę.

Targi automatica 2018 odbywać się będą w następujących godzinach:

wtorek – piątek

9:00 – 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:
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl
www.automatica-munich.com
Dołączcie Państwo do nas:

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!

