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Monachium, 10. – 13. kwietnia 2018 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
W dniach od 10.04. do 13.04.2018 r. odbędą się w Monachium 26. Międzynarodowe Targi 
Technologii Laboratoryjnych, Analizy, Biotechnologii i Konferencja analytica. W 2018 roku targi 
analytica będą obchodziły 50-lecie ich powstania. W tym miejscu spotkają się liderzy branży, 
światowi gracze, decydenci oraz eksperci, którzy zaprezentują odwiedzającym kompleksowy przegląd 
rynku, a więc cały światowy laboratoryjny świat. Targi są gwarantem sukcesu skutecznej prezentacji 
innowacyjnych technologii laboratoryjnych i postępowej biotechnologii – jako najważniejsze 
wydarzenie branży jednoczy całe spektrum zagadnień z zakresu laboratoriów w przemyśle i 
badaniach. 
 
Podczas czterech dni targowych na powierzchni 55.000 m² zaprezentowane zostaną światowe 
premiery oraz innowacje produktowe. Podczas targów analytica 2018 wystawcy będą mieli okazję 
zaprezentować trendy, inspiracje i przede wszystkim nawiązać przyszłościowe kontakty biznesowe.  
Poprzednia edycja tego wydarzenia w 2016 roku zgromadziła 1.244 wystawców z 40 krajów (wzrost 
liczby wystawców o 6,5%) oraz 35.002 odwiedzających (40% spoza Niemiec) ze 119 krajów. 85% 
odwiedzających targi stanowili decydenci. Ankieta przeprowadzona w czasie trwania targów 
potwierdza, że odwiedzający ocenili targi bardzo wysoko i 99% z nich przyznało targom oceny dobre i 
bardzo dobre, a 100% ankietowanych odwiedzających poleciłoby to wydarzenie innym. Podczas 
targów odbyło się blisko 100 wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych. 1.839 odwiedzających 
uczestniczyło w analytica conference, a blisko 150 znanych naukowców z całego świata wygłosiło 
referaty na temat najnowszych osiągnięć. 
 
 
W czasie trwania targów analytica reprezentowane są wszystkie tematy zawiązane z nowoczesną 
analityką w zakresie produkcji i nauki. Główne obszary wystawy to: 

 analityka i kontrola jakości (hala A1, A2, A3): • aplikacje • analityka instrumentalna • testowanie 
materiałów • technologia pomiarowa i kontrolna • mikroskopy i optyczne przetwarzanie obrazu • 
kontrola jakości 

 biotechnologia, Life Sciences, bioanalityka & diagnostyka (hala A3): • bioanalityka / 
biochemikalia / Biocomputing • inżynieria bioprocesowa • diagnostyka w badaniach medycznych • 
diagnostyka laboratoryjna • technologia laboratoryjna w biotechnologii i Life Sciences • punkt opieki 
diagnostycznej • Lab-on-a-chip 

 technologia laboratoryjna (hala B1, B2): • chemikalia i odczynniki • laboratorium 4.0: 
automatyzacja i robotyka laboratoriów • systemy danych oraz dokumentacji laboratoriów i 
diagnostyka • wyposażenie laboratoriów • sprzęt laboratoryjny i maszyny • materiały eksploatacyjne • 
bezpieczeństwo i ochrona pracy 
 
Obecność na targach jest gwarantem sukcesu. Skorzystajcie Państwo z okazji i zaprezentujcie 
innowacyjne produkty i rozwiązania przeznaczone dla branży laboratoryjnej. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców. Rekomendujemy, 
aby firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoją chęć uczestnictwa w wyznaczonym 
terminie, tj. 07. kwietnia 2017 r., gdyż po tym terminie może być trudniej uzyskać lokalizację stoiska. 
 
 
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach analytica 2018 

Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 20 m2) Cena netto za 1 m2 

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)  205 EUR / m² 
 Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)  238 EUR / m² 

 Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)  248 EUR / m² 
 Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)  258 EUR / m² 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 420 EUR netto (wersja drukowana i online) 
Przedpłata za usługi serwisowe (do rozliczenia po targach) – 20 EUR netto/m²  
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3 EUR netto/m² 
 
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.analytica-budgetplaner.de. 
 
 
Już od kilku lat Międzynarodowe Targi Monachijskie przenoszą swój sukces na rynki azjatyckie, gdzie 
organizowane są bliźniacze imprezy w największych centrach biznesowych. Tym samym znane 
Państwu z Monachium targi analytica mają swoje odpowiedniki w Chinach, Indiach i Wietnamie. 
 

   
www.analyticachina.com       www.analyticaindia.com  www.analyticavietnam.com 
 
 
 
Więcej informacji dotyczących targów analytica 2018 znajdą Państwo na stronie 
www.analytica.de/index-2.html. Biuro Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu bezpłatnej 
pomocy i wszelkich informacji związanych z wzięciem udziału w tym wydarzeniu. 
 
 
Biuro Targów Monachijskich 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.analytica.de/index-2.html 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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