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Zuliefermesse –
wiodąca platforma targowa branży
poddostawczej dla przemysłu

Targi Zuliefermesse są wiodącym w Europie spotkaniem B2B dla
przedsiębiorców z branży metalowej, tworzyw sztucznych oraz
przedsiębiorstw poddostawczych dla wszystkich sektorów przemysłu.
Do grona wystawców należą duże, średnie, jak i małe zakłady produkcyjne będące dostawcami modułów, komponentów i części m.in. dla:
• sektora budowy maszyn, urządzeń i narzędzi
• motoryzacji, maszyn rolniczych, pojazdów szynowych
• elektroniki, elektrotechniki
• sektora tworzyw sztucznych
• przemysłu lotniczego
• medycyny, przemysłu optycznego
• instalacji energetycznych

Dzięki organizowanym w tym samym terminie Międzynarodowym
Targom Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji Intec,
Lipsk oferuje Państwu profesjonalną platformę prezentacji wszystkich
etapów produkcji przemysłowej – od narzędzi, części, komponentów
i usług produkcyjnych poprzez obrabiarki, centra obróbcze, linie
produkcyjne, aż po automatyzację i cyfryzację produkcji.

Obszary wystawiennicze

Wyniki targów Zuliefermesse 2017

• części i elementy z m.in.
metalu, tworzywa sztucznego,
gumy, materiałów kompozytowych
• podzespoły, moduły
i komponenty
• półprodukty, gotowe komponenty, procesy jako technologiczne usługi poddostawcze
• procesy łączenia i montażu
• narzędzia do produkcji modułów i części poddostawczych
• technologie produkcyjne,
obróbka mechaniczna,
odlewnictwo, tłoczenie
• poddostawy dla elektrotechniki i elektroniki:
podzespoły, elementy
konstrukcyjne, procesy
produkcyjne, montaż
• usługi dla przemysłu
poddostawczego

Wiodące sektory
59% części i komponenty
25% procesy jako technologiczne
usługi dostawcze
19% usługi przemysłowe
16% technologie łączenia
i montażu

362 WYSTAWCÓW • 26% SPOZA NIEMIEC • 20 KRAJÓW
Opinie wystawców
„Na targach Zuliefermesse wystawiamy się już od kilkunastu lat.
Bardzo cenimy tę imprezę targową, ponieważ daje nam możliwość
podtrzymywania kontaktów handlowych z naszymi klientami oraz jest
idealnym miejscem na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.
Na naszym stoisku prowadzimy rozmowy z firmami z Niemiec i z innych
krajów ościennych, w tym ze Szwajcarii, czy Danii.”
Dariusz Tobiasz, współwłaściciel firmy Tobzamer s.c.
W 2017 ROKU TARGI INTEC ORAZ ZULIEFERMESSE ODWIEDZIŁO
24 200 OSÓB.

Premiera –
nagroda targów Zuliefermesse 2019

Wydarzenia towarzyszące

Targi Zuliefermesse to okazja do wzięcia udziału w konferencjach,
warsztatach oraz panelach dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych
specjalistów, a także możliwość zdobycia nowej wiedzy, networkingu
i nawiązania interesujących kontaktów biznesowych.

Forum Wystawców – zapraszamy naszych wystawców do wygłoszenia
bezpłatnych prezentacji
CONTACT Business Meetings – międzynarodowa giełda kooperacji
organizowana przez europejską sieć enterprise europe network
Wystawy i parki technologiczne – wszystko wokół aktualnych tematów
związanych z przemysłem obróbki metali i systemami produkcyjnymi:
nowe surowce, produkcja przyrostowa, cyfryzacja, produkcja smart

Zapraszamy do udziału w konkursie o premierową nagrodę targów
Zuliefermesse 2019! W dobie wysokiej konkurencyjności rynku
poddostawczego liczą się wszystkie prestiżowe wyróżnienia i nagrody.
Po raz pierwszy także wystawcy targów Zuliefermesse mają szansę na
nobilitację na międzynarodowym podium.
Oceniane będą: • innowacyjne rozwiązania
		
• wyróżniające się produkty
		
• szczególne zastosowanie
		
• gotowość do produkcji seryjnej
		
• projekty w fazie tworzenia
W ramach konkursu nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, pierwszego
dnia targów.
DO WALKI O NAGRODĘ ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW TARGÓW
ZULIEFERMESSE 2019. FORMULARZE APLIKACYJNE DOSTĘPNE BĘDĄ
OD SIERPNIA 2018 ROKU NA STRONIE: www.poddostawcy.pl

Duet targów przemysłowych
Intec oraz Zuliefermesse

W tym samym terminie będą
miały miejsce Międzynarodowe
Targi Obrabiarek, Technologii
i Automatyzacji Produkcji Intec.
Targi Intec należą do grona
wiodących targów dla przemysłu
obróbki metali w Europie.

W 2019 roku będą pierwszą
istotną imprezą targową,
prezentującą najnowszą ofertę
maszyn, obrabiarek, narzędzi,
zautomatyzowanych systemów
produkcyjnych oraz zaawansowanych technologii obróbki metali.
Wspólny termin targów Intec
oraz Zuliefermesse stwarza wiele
istotnych efektów synergii.
Ponad 1 380 wystawców
z 30 krajów oraz 24 200
odwiedzających z 35 krajów
to skuteczna promocja na
międzynarodowym rynku oraz
wielki potencjał nawiązania
nowych, międzynarodowych
kontaktów kooperacyjnych.

WYNIKI TARGÓW INTEC 2017:
1 020 WYSTAWCÓW Z 23 KRAJÓW
11% WYSTAWCÓW SPOZA NIEMIEC

Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Technologii
i Automatyzacji Produkcji

www.targi-intec.pl

Terminy i ceny

Niezabudowana powierzchnia wystawiennicza przy zgłoszeniu:
do 14.10.2018 od 15.10.2018
Stoisko szeregowe (jedna strona otwarta) 147,– €/m2
157,– €/m2
2
Stoisko narożne (dwie strony otwarte)
158,– €/m
168,– €/m2
2
Stoisko czołowe (trzy strony otwarte)
165,– €/m
175,– €/m2
2
Stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)
169,– €/m
179,– €/m2
Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców
190,– €, zryczałtowana opłata reklamowa 95,– € oraz opłata AUMA
w wysokości 0,60 €/m2.
Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT.
Zabudowa stoiska:
Standardowa zabudowa wraz z podłączeniem
i zużyciem prądu 2 kW dla stoisk od 8 do 20 m2		

od 116,– €/m2

Formularze zgłoszeniowe są dostępne on-line na stronie
www.poddostawcy.pl w zakładce Wystawcy.
Kontakt w Polsce:
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Atelier Residence, ul. Bagno 2/112, 00-112 Warszawa
tel.: (22) 414 44 71, 72, 73, e-mail: info@targilipskie.pl, www.targilipskie.pl
ring

ADRES TERENÓW TARGOWYCH: 04356 LEIPZIG, MESSE-ALLEE 1
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12 m2 w cenie 28 500,00 zł netto
15 m2 w cenie 34 500,00 zł netto
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Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców
190,– € i zryczałtowana opłata reklamowa 95,– €.
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Excerpt: 05_2013
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Udział we wspólnym stoisku stwarza Państwu okazję promocji firmy na
własnej powierzchni ekspozycyjnej wraz z pełnym pakietem: zabudowa
indywidualna, wydruk wielkoformatowy o pow. ok. 5 m², podłączenie
prądu, zaplecze kuchenne i magazynowe, recepcja wraz z usługami
tłumaczy.
Dostępne moduły:
6 m2 w cenie 14 700,00 zł netto
9 m2 w cenie 20 900,00 zł netto
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Oferta udziału w Polskim Stoisku:
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Zapraszamy do Lipska!

MZUL0083

Na zakończenie targowego dnia zapraszamy do poznania
uroków Lipska, który będąc najstarszym miastem targowym oferuje
wiele atrakcji kulturalnych i towarzyskich. Historyczna starówka,
piękne kamienice i wąskie, pełne uroku uliczki zapraszają na chwilę
relaksu po dniu pełnym wrażeń. Lokalne restauracje i kawiarnie
oferują wiele saksońskich specjałów, a najsłynniejszy deptak
w Lipsku – Barfussgässchen tętni życiem do białego rana.

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Germany
Tel.: +49 341 678-8096, Fax: +49 341 678-168096
info@zuliefermesse.de, www.subcontractingfair.com

