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Szanowni Państwo,
wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Automatyki Przemysłowej i Robotyki
AUTOMATICA. Trzecia już edycja tych targów odbędzie się w dniach 10- 13 czerwca 2008 w Monachium.
Targi AUTOMATICA to jedyne międzynarodowe targi specjalistyczne, które pod jednym dachem łączą technikę
montażu, robotykę i przemysłowe przetwarzanie obrazu. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim, który odpowiada
cyklowi gospodarczemu innowacji i światowych premier. Wyjątkowe znaczenie tych targów polega na tym, że
prezentują one ciąg procesów automatyzacyjnych. Oprócz najnowszych produktów każdy odwiedzający specjalista
z branży znajdzie tu rozwiązania automatyzacyjne służące do dalszej optymalizacji swoich procesów produkcyjnych.
W pięciu halach targowych, na ponad 31 tys. m2 Monachijskich Nowych Terenów Targowych, liderzy branży
zaprezentują swoje najnowsze osiągnięcia. Począwszy od premiery tych targów w 2004 r., każda kolejna edycja
potwierdza ich wiodącą pozycję na rynku. Rozwój tej branżowej imprezy najlepiej przedstawiają statystyki: w 2004
r. na targach wystawiało się 539 firm z 22 krajów, a z ich ofertą zapoznało się wówczas ponad 17 tys.
odwiedzających. W roku 2006 zanotowano już 814 wystawców i ponad 28 tys. odwiedzających z 84 krajów.
Koncepcję targów AUTOMATICA charakteryzuje oferta o przejrzystej strukturze. Idea targów została opracowana w
ścisłej współpracy z przemysłem i jest ciągle udoskonalana. Kluczowe technologie: technika montażu i obsługi,
robotyka oraz przemysłowe przetwarzanie obrazu to podstawowe dziedziny. Technologie z tym związane dzielą się
na poszczególne tematy oferty, takie jak technika pozycjonowania, technika napędowa, sensoryka, technika
sterowania, technika zabezpieczeń, technika zasilania, oprogramowanie, usługi, badania i ich technologia.
Targi AUTOMATICA to także bogaty program ramowy. W dniach 11-12 czerwca 2008 odbędzie się kongres Robotik
zorganizowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Robotyki. Tematami wiodącymi tegorocznego kongresu będą
roboty przemysłowe w produkcji, roboty poza produkcją, zastosowania, komponenty, procesy. We współpracy z
Instytutem Frauenhofera (IPA) odbędzie się specjalny pokaz na temat „robotyki serwisowej”. Odwiedzającym
zostaną zaprezentowane systemy nastawione na zastosowania komercyjne. Kolejnym wydarzeniem będzie
platforma innowacyjna mechatroniki, zorganizowana we współpracy z wybitnymi partnerami. Specjalna prezentacja
SME Robotik przedstawi typowe dziedziny zastosowania oraz nowe rozwiązania automatyzacyjne dla małych i
średnich zakładów produkcyjnych. Forum w ramach targów AUTOMATICA będzie obejmować dyskusje panelowe na
tematy branżowe, gdzie zostaną przedstawione referaty niezwykle interesujące dla wszystkich grup
odwiedzających.
Targi AUTOMATICA to miejsce spotkań naukowców, producentów i użytkowników. Dla branży automatyki
wydarzenie to jest kluczowym w praktycznie każdej gałęzi przemysłu, od motoryzacji, systemów inżynierskich,
przetwarzania metali, przez technologie elektryczne, elektronikę, po farmaceutykę, kosmetykę, medycynę czy
tworzywa sztuczne. Dlatego właśnie Państwa firmy nie powinno zabraknąć na targach AUTOMATICA 2008!
UWAGA! Bilety wstępu na targi AUTOMATICA 2008 po atrakcyjnych cenach w przedsprzedaży będzie
można zamówić wyłącznie przez internet! Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną na
odwrocie informacją. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami. Poprzez współpracujące z
nami biura podróży pomożemy również Państwu w rezerwacji miejsc hotelowych lub zamówieniu biletu lotniczego.

Z poważaniem
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI ODWIEDZAJĄCYCH
AUTOMATICA 2008,ZAMAWIANIA BILETÓW WSTĘPU W PRZEDSPRZEDAŻY
ORAZ REJESTRACJI ZAPROSZEŃ NA TARGI (Gast-Ticket)

TARGI

Ze względu na obowiązek rejestracji odwiedzających targi AUTOMATICA 2008 on line, bilety na targi w
przedsprzedaży w atrakcyjnych cenach będzie można zamówić wyłącznie drogą elektroniczną na
stronie: www.automatica-munich.com (zakładka: Visitors/Besucher i dalej: Tickets &
registration/ Tickets & Registrierung). Dotyczy to również rejestracji zaproszeń na targi (GastTicket)!
Korzyści wynikające z wcześniejszej rejestracji:
•
•
•
•

Ceny biletów zamówionych w przedsprzedaży są niższe od biletów zakupionych bezpośrednio w
trakcie targów
Rejestrując się wcześniej on line, oszczędzają Państwo czas i unikają kolejek do rejestracji w
czasie trwania targów
Wszyscy, którzy zamówią bilety wstępu w przedsprzedaży, otrzymają e-mailem specjalny
voucher w pliku PDF, umożliwiający odbiór biletu wstępu na miejscu w Monachium bez
konieczności ponownej rejestracji
Voucher ten uprawnia również do
bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w
Monachium w drodze na targi i z powrotem.
Ceny biletów wstępu na targi AUTOMATICA 2008 *
BILET
1 -DNIOWY

BILET
2 -DNIOWY

19 EURO

25 EURO

BILET NA CAŁE

KATALOG

TARGI

WYSTAWCÓW

29 EURO

39 EURO

w cenie biletu

36 EURO

47 EURO

w cenie biletu

CENY W
PRZEDSPRZEDAŻY

CENY W

TRAKCIE

TARGÓW

* Za zamówione w przedsprzedaży bilety wstępu Biuro Targów Monachijskich wystawia fakturę proforma w PLN, według średniego
kursu NBP obowiązującego w dniu jej wystawienia.
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów:
• Rejestrują się Państwo na stronie targów www.automatica-munich.com odpowiadając na
kilka pytań i składają Państwo zamówienie na bilety wstępu
• Złożone przez Państwa drogą elektroniczną zamówienie automatycznie trafia do Biura Targów
Monachijskich, które jest odpowiedzialne za jego realizację.
• Biuro wystawia Państwu fakturę proforma i przesyła ją mailem
• Państwo dokonują płatności i przesyłają potwierdzenie jej faksem na numer: (022) 624 94 78
• Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, Biuro Targów Monachijskich wysyła do Państwa mailem
elektroniczne vouchery na bilet (plik PDF), które prosimy wydrukować i koniecznie zabrać ze
sobą na targi
• Przy wejściu na targi w specjalnych okienkach zamieniacie Państwo vouchery na fizyczne bilety
wstępu
• Biuro wystawia fakturę VAT za zakupione bilety
Więcej informacji na temat procedury rejestracyjnej i zamawiania biletów wstępu uzyskają Państwo w:

Biurze Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa,
kontakt: Aneta Pastuszka
tel. 22/ 620 44 15 , faks: 22/ 624 94 78
e-mail: info@targiwmonachium.pl lub na stronie www.automatica-munich.com

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM !

