Jedyne targi dla bran˝y formierskiej

Wiedza i biznes w jednym miejscu

Organizatorzy:

Bydgoszcz jest przemysłowym centrum województwa kujawsko-pomorskiego. To tutaj powstajà cz´Êci samochodowe do praktycznie wszystkich marek lub formy do ich wytwarzania. Bran˝a
formierska ÊciÊle współpracuje równie˝ z przemysłem kosmetycznym, opakowaniowym, medycznym, AGD, elektronicznym
itp. Nie bez powodu Bydgoszcz i całe województwo nazywane
sà Polskà Dolinà Narz´dziowà. Potencjał regionu w połàczeniu
z nowoczesnà infrastrukturà wystawienniczà daje idealne warunki do ciàgłego rozwoju Targów INNOFORM®. Ich kolejna edycja
odb´dzie si´ w dniach 3-5 marca 2020 r.

Innowacyjne technologie, nowoczesne produkty i realna szansa
na owocnà biznesowà współprac´ to niewàtpliwe atuty Targów
INNOFORM®. WartoÊcià dodanà sà spotkania dedykowane
bran˝y: konferencje, szkolenia, warsztaty i prezentacje na stoiskach. Wa˝nà cz´Êcià programu jest Giełda Kooperacyjna,
podczas której od pierwszej edycji targów odbyto ponad
dwieÊcie spotkaƒ i omówiono kilkaset projektów.

Bydgoski Klaster Przemysłowy
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz

W zeszłym roku
byliÊmy na Targach
INNOFORM® po raz pierwszy.
Po wydarzeniu, w przeciàgu 2-3
miesi´cy, udało si´ sfinalizowaç kontrakty
na sprzeda˝ 3 maszyn! Zalà˝ek tych rozmów
pojawił si´ tu, na targach. Czułem, ˝e ta edycja
ju˝ od pierwszej minuty trwania b´dzie bardzo
udana. Nie pomyliłem si´ - na naszym stoisku
cały czas mieliÊmy klientów, z jednej rozmowy
przechodziłem w drugà. Jestem pod
ogromnym wra˝eniem – mamy
mnóstwo nowych klientów.
Mateusz Haberski
In˝ynier Sprzeda˝y Region
Północny, High Technology
Machines

www.klaster.bydgoszcz.pl
Uwa˝am, ˝e w tym roku
jest wi´ksze zainteresowanie
Targami INNOFORM®, wi´cej jest
konkretnych firm, konkretnych osób,
które przychodzà z konkretnymi zapytaniami, szukajàc kooperacji. Rozwój Strefy Usług
Przemysłowych z całà pewnoÊcià ma sens,
zawsze jest dobrze współpracowaç z konkurencjà. Kooperacja w moim odczuciu jest
jak najbardziej potrzebna. Na Targach
INNOFORM® spotkamy si´ za rok,
dla nas byłby to rok stracony
gdybyÊmy si´ nie wystawili.
Zbigniew Rybacki
WłaÊciciel,
CNC Partner

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

www.targi.krakow.pl

Miejsce Targów:
Bydgoskie Centrum
Targowo-Wystawiennicze
ul. Gdaƒska 187, 85-684 Bydgoszcz

3-5 marca 2020,Bydgoszcz

Kontakt:
Beata ŁoÊ – komisarz targów
tel. +48 12 644 12 17
tel. kom. +48 501 691 234
los@targi.krakow.pl

4. Mi´dzynarodowe Targi Kooperacyjne
Przemysłu Narz´dziowo-Przetwórczego

Organizatorzy:

www.innoform.pl

Krzysztof Imiołczyk – zast´pca komisarza targów
tel. kom. +48 506 038 142
imiolczyk@targi.krakow.pl

Do firm usługowych skierowana jest z kolei Strefa Usług Przemysłowych. To właÊnie tu na przedsi´biorców chcàcych zaprezentowaç mo˝liwoÊci produkcyjne i poszukujàcych zleceƒ
czekajà niewielkie, w pełni wyposa˝one stoiska. Wychodzàc
naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, stworzyliÊmy Stref´
Kariery – dla wszystkich szukajàcych i oferujàcych prac´. Tak
skomponowany program wydarzeƒ towarzyszàcych sprawi,
˝e udział w Targach INNOFORM® b´dzie jeszcze bardziej
efektywny.

Małgorzata Kolasiƒska – specjalista ds. targów
tel. +48 12 651 90 61
tel. kom. +48 512 110 328
kolasinska@targi.krakow.pl

www.innoform.pl

Zakres tematyczny Targów:
ⓦ narz´dzia specjalne: formy wtryskowe, formy rozdmuchowe,

głowice wytłaczarskie, formy do przetwórstwa gumy
ⓦ narz´dzia skrawajàce do obróbki metali
ⓦ technologie, urzàdzenia i materiały do in˝ynierii odwrotnej
ⓦ technologie, obrabiarki i urzàdzenia do obróbki ubytkowej,

łàczenia i powlekania metali
ⓦ technologie, maszyny i urzàdzenia do obróbki powierzchnio-

wej i wykaƒczajàcej
ⓦ przetwórstwo tworzyw sztucznych
ⓦ materiały, surowce: stale, półfabrykaty, siłowniki, normalia,

osprz´t elektryczny
ⓦ Êrodki smarujàce, chłodziwa i ich komponenty

ZWIEDZAJÑCY WEDŁUG STANOWISK*
Pierwszy raz jesteÊmy
na Targach INNOFORM®
i jesteÊmy pozytywnie zaskoczeni
frekwencjà. Nasze stoisko odwiedziło
wielu naszych stałych klientów, ale najbardziej cieszy nas bardzo du˝a liczba nowych
kontaktów, które miejmy nadziej´ zaowocujà
nowymi relacjami biznesowymi. Zauwa˝yliÊmy,
˝e targi majà raczej charakter lokalny, gdy˝ wi´kszoÊç zwiedzajàcych reprezentowało firmy
z okolicznych województw, ale nie brakowało
tak˝e klientów zwiàzanych z bran˝à mechanicznà z innych regionów Polski (…)
Przemysław Wrona
przedstawiciel handlowy
- Polska Północno-Wschodnia,
Kipp Polska Sp. z o.o.
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ⓦ przyrzàdy i urzàdzenia kontrolno-pomiarowe
ⓦ oprzyrzàdowanie technologiczne
ⓦ modelowanie, wizualizacja i symulacja procesu wtryskiwania
ⓦ specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE
ⓦ wykrojniki, tłoczniki, ci´cie drutowe
ⓦ wyposa˝enie zakładów przemysłowych
ⓦ automatyzacja i robotyzacja produkcji
ⓦ recykling
ⓦ logistyka
ⓦ usługi

WYSTAWCY WEDŁUG POCHODZENIA*

WYSTAWCY WEDŁUG BRAN˚*
Narzędzia skrawające i specjalne
Usługi
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Automatyzacja i robotyzacja produkcji
Materiały i surowce
Obróbka powierzchniowa i wykańczająca
Oprzyrządowanie technologiczne
Wyposażenie zakładów przemysłowych
Obróbka ubytkowa, łączenie i powlekanie metali
Przyrządy i urządzenia pomiarowo-kontrolne
Środki smarujące, chłodziwa i ich komponenty
Specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE
Logistyka
Modelowanie, wizualizacja i symulacja procesu wtryskiwania
Technologie, urządzenia i materiały do inżynierii odwrotnej
Recykling
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Pierwszy raz jesteÊmy
na Targach INNOFORM®,
dystrybuujemy tu roboty współpracujàce Universal Robots. Jestem
mile zaskoczony. Nie miałem wielkich
oczekiwaƒ, chciałem sprawdziç t´ imprez´.
Du˝o Zwiedzajàcych, którzy nie podchodzà
tylko po to, ˝eby pogadaç. Sà to ludzie cz´sto
z konkretnymi tematami i to jest najlepsze.
To dla nas Êwietna szansa by nawiàzaç
jeszcze wi´cej kontaktów w bran˝y.
Widz´ tu potencjał.
Tom V. Jorgensen
WłaÊciciel,
Jorgensen EasyTech

ZWIEDZAJÑCY WEDŁUG BRAN˚*
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Pierwszy raz jesteÊmy
na Targach INNOFORM®.
Bardzo dobrze, sprawnie wypada
kwestia organizacji, obsługi Klienta
– jesteÊmy bardzo zadowoleni. Bioràc pod
uwag´ aspekt spotkaƒ, rozmów z Klientami jest w porzàdku (…) Mamy Klientów z całej
Polski, nie tylko – a tego si´ spodziewaliÊmy
– z tego regionu. Warto si´ tu pokazaç
i dlatego, ˝e na imprezie jest cała
rzesza naszej konkurencji.
Mariusz Kosibor
Sales Agent Poland,
Bru y Rubio S.L.

* èródło: dane potwierdzone
audytem CENTREX

