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Międzynarodowe Wiodące Targi
Elektronicznych Komponentów, Systemów i Zastosowań
13. – 16. listopada 2018 r., Monachium, Niemcy

Szanowni Państwo,
w dniach 13.11. – 16.11.2018 r. Międzynarodowe Targi Elektronicznych
Komponentów, Systemów i Zastosowań – electronica 2018 staną się ponownie
miejscem spotkań ponad 3.000 wystawców oraz ponad 74.000 odwiedzających.
Co dwa lata targi electronica przyciągają do Monachium przedstawicieli całego
świata przemysłu elektronicznego – niezależnie, czy są to małe firmy
rozpoczynające dopiero działalność, średnie przedsiębiorstwa, czy też światowe
koncerny. Nic dziwnego, ponieważ to wydarzenie jest kluczowym i największym
międzynarodowym punktem spotkań branży skupiającym przedstawicieli ze
wszystkich ważnych gałęzi gospodarki elektroniki: od elektroniki przemysłowej
przez motoryzację i telekomunikację, aż po elektronikę użytkową.
Targi electronica 2018 koncentrować się będą na następujących zagadnieniach:
• elektronika samochodowa • systemy wbudowane • LED/SSE • Industrial IoT •
cyberbezpieczeństwo • elektronika medyczna • sztuczna inteligencja • Smart
Energy/Smart Grids •
W 2018 roku po raz pierwszy w historii targi electronica odbędą się aż w 16
halach wystawienniczych (2016 rok: 13 hal). W jednej z dodatkowych hal
odbędzie się współorganizowana impreza, jaką są targi SEMICON Europa, czyli
największe wydarzenie dla przemysłu produkcji mikroelektroniki w Europie.
Targi electronica zapewniają orientację, a także prezentują rozwój przemysłu
elektronicznego na rynku globalnym. Uczestnictwo w targach stanowi doskonałą
okazję do zdobycia aktualnych informacji branżowych, ale również do nawiązania
nowych, jak również podtrzymania obecnych kontaktów biznesowych.
Zapraszamy do wzięcia udziału w roli wystawcy i zaprezentowania swojej oferty
szerokiej publiczności. Więcej hal, bogatsza oferta programu ramowego, więcej
innowacji – to wszystko czeka nas jesienią przyszłego roku. Trwa już rejestracja
wystawców, dlatego warto w niedługim czasie dokonać rezerwacji powierzchni
wystawienniczej i zapewnić sobie promocyjną cenę stoiska obowiązującą do dnia
30.11.2017 r. oraz atrakcyjne stoisko wystawiennicze.
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Koszty powierzchni wystawienniczej na targach electronica 2018

Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m2)

Cena netto za 1 m2 do Cena netto za 1 m2 od
30. listopada 2017
01. grudnia 2017

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

238 EUR / m2

248 EUR / m2

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

266 EUR / m2

277 EUR / m2

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

274 EUR / m2

286 EUR / m2

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 282 EUR / m2

294 EUR / m2

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.

Inne opłaty:
Obowiązkowy wpis do katalogu – 465 EUR netto (wersja drukowana i online)
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (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 – 4 EUR netto/m²
Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 200 EUR
Szczegółową kalkulację stoiska możecie uzyskać Państwo korzystając ze strony:
www.electronica-budgetplaner.de/meplan/kalkulation/index-electronica.html?locale=en
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny online na stronie: www.electronica.de/exhibitors/bookyour-space/application

Więcej informacji na temat targów electronica uzyskają Państwo w:
Biurze Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78
e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie: www.electronica.de
Dołączcie Państwo do nas:

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!

