Warszawa, dn. 18.01.2018 r.

Międzynarodowe Wiodące Targi Technologii Laboratoryjnych,
Analizy, Biotechnologii i Konferencja analytica

Monachium, 10. – 13. kwietnia 2018 r.
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 26. edycji Międzynarodowych Wiodących Targów
Technologii Laboratoryjnych, Analizy, Biotechnologii połączonych z Konferencją analytica,
które odbędą się w Monachium w dniach od 10.04. do 13.04.2018 r.
Targi analytica otwierają dostęp do nowoczesnej analityki z zakresu produkcji, sprzętu i usług oraz
wyznaczają standardy. Wydarzenie to jest uznawane za najważniejsze miejsce spotkań branży
skupiające producentów sprzętu, analityków laboratoryjnych, naukowców i użytkowników z całego
świata. Podczas czterech dni targowych na powierzchni 55.000 m² liderzy branży, światowi gracze,
decydenci oraz eksperci zaprezentują odwiedzającym światowe premiery i innowacje, a więc
kompleksowy laboratoryjny przegląd rynku.
Targi analytica 2016 zgromadziły 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.
Również w tym roku organizatorzy wydarzenia zadbają o bogaty program ramowy służący jako
platforma wymiany informacji i wiedzy branżowej. W trakcie targów odbędą się liczne wykłady,
panele dyskusyjne i pokazy specjalne prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów.
Szczegółowy
program
imprez
towarzyszących
dostępny
jest
na
stronie:
www.analytica.de/supporting-program/plan-your-dates
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

Bilety wstępu na targi analytica 2018 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w
przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie
www.analytica.de/visitors/ticket/tickets-voucher. Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu
biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.
Ceny biletów wstępu na targi analytica 2018
Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście)
Bilet 2-dniowy
Bilet 4-dniowy
Bilet ulgowy 1-dniowy¹

Cena w przedsprzedaży
50 €
80 €
105 €
–

Cena w kasach targowych
65 €
95 €
125 €
39 €

¹ Bilety ulgowe ważne dla uczniów, studentów, emerytów. Bilety dostępne tylko i wyłącznie w kasach targowych po
okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

•
•
•

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 analytica 2018 odbywać się będą w następujących godzinach:
wtorek - czwartek

9:00 – 18:00

piątek

9:00 – 16:00

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Niemcy
Do nawigacji można podać ulicę Willy Brandt Allee 1.

Dokładny adres Targów Monachijskich to:

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. 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie: www.analytica.de/index-2.html

Zapraszamy na targi analytica do Monachium, a także na odpowiadające targom
imprezy w Chinach, Indiach i Wietnamie.

www.analyticachina.com

www.analyticaindia.com

www.analyticavietnam.com

