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ARENA ŚWIATOWYCH 
TRENDÓW W PRZEMYŚLE

Siła ITM Industry Europe
• obecność czołowych marek 
• z kraju i zagranicy

• nowości branżowe

• wydarzenia towarzyszące: konferencje, 
• seminaria, panele dyskusyjne, 
• prezentacje maszyn

• innowacyjne produkty nagrodzone 
• Złotym Medalem MTP

• dedykowane ścieżki zwiedzania 
• szlakiem rewolucji 4.0

• wsparcie najważniejszych organizacji, 
• stowarzyszeń i instytucji branży 
• przemysłowej

ITM Industry Europe to największe i najbardziej 

znaczące wydarzenie sektora przemysłowego 

w Polsce, wymieniane w gronie najważniejszych 

imprez branżowych w Europie.

Celem targów jest kompleksowa prezentacja 
trendów oraz promocja dokonań przemysłowych 
na światową skalę. To również przykład 
doskonałego mariażu przemysłu, biznesu i nauki: 
liderzy rynku prezentujący specjalistyczne 
maszyny i urządzenia oraz nowoczesne 
rozwiązania, a także jednostki naukowe 
przedstawiające dorobek inżynierów 
– innowacje, które trafiają na grunt przemysłu, 
umożliwiając zwiększenie wydajności urządzeń, 
optymalizację produkcji i podniesienie rynkowej 
atrakcyjności i konkurencyjności firm.

Targi tworzą nie tylko bogate ekspozycje liderów 
branży, ale także liczne konferencje, debaty 
i szkolenia. Czterodniowy program ITM Industry 
Europe co roku oparty jest na wiedzy 
doświadczonych ekspertów. 
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W 2020 r. wydarzenie odbędzie się po raz dziewięćdziesiąty drugi. 

1000 

wystawców 

z 26 krajów

26.500 
m2 powierzchni 

wystawienniczej

18.573
uczestników

targów



Szczegółowych informacji udzieli:

Anna Lemańska
Dyrektor Projektu
tel. +48 61 869 2065
tel. kom. +48 698 630 065
anna.lemanska@grupamtp.pl

www.itm-europe.pl

Znajdź nas na Facebooku 
i LinkedIn i bądź na bieżąco 
z branżą przemysłową!

• MACH-TOOL
   › Obróbka metali
   › Automatyka i robotyka
   › Narzędzia
   › Metrologia przemysłowa
   › Oprogramowanie
   › Utrzymanie ruchu
   › Hydraulika, pneumatyka i napędy
• SMART FACTORY
• METALFORUM
   › Metalurgia, hutnictwo, odlewnictwo 
     i przemysł metalowy
• SURFEX
   › Technologie obróbki powierzchni
   › Poligon umiejętności
• WELDING
   › Spawanie i cięcie
• NAUKA DLA GOSPODARKI

ITM Industry Europe
według naszych wystawców to*:
Fabryka nowych możliwości
Przemysł przyszłości 
ITM INDUSTRY EUROPE – MOC INNOWACJI

*Wybrane hasła nadesłane przez wystawców ITM Industry Europe 
  w konkursie organizowanym przez Grupę MTP w 2019 roku. 

przedsiębiorstwa

Kto odwiedza targi 
ITM Industry Europe?
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– Integration
– Teambuilding
– Meeting

- Innowacje
- Tworzą 
- Mistrzów



Nowoczesność, otwartość na zmiany, 
innowacyjna logistyka - tym charakteryzują 
się targi Modernlog. Ich organizacja 
w towarzystwie ITM Industry Europe pozwala 
na ekspozycję produktów i przedstawienie 
możliwości branży logistyki, transportu oraz 
magazynowania w międzynarodowym gronie. 

Podczas wydarzenia nie zabraknie 
rozwiązań wpisujących się w ideę logistyki 
4.0 zakładającej automatyzację procesów, 
samokontrolę i możliwość szybkiej
adaptacji do zmieniających się warunków. 

Salony 
Modernlog:
• Magazyn przyszłości
• Nowoczesne systemy transportu
• Rozwiązania dla E-commerce 
• i omnichannel 
• Software / IoT
• Logistyka kontraktowa

Ekspozycja 
Modernlog:
• Sprzęt i urządzenia do transportu 
• wewnętrznego
• Automatyka transportowa
• Oprogramowanie MES, TMS, WMS
• Urządzenia gospodarki magazynowej
• Usługi magazynowe, transportowe i spedycyjne
• Kody kreskowe i systemy automatycznej 
• identyfikacji danych
• Wyposażenie magazynów i hal produkcyjnych

Cyklicznym wydarzeniem targów Modernlog 
od kilku lat są Innovations for Logistics 
Industry (In4Log), widowiskowe pokazy 
pozwalające zobaczyć na żywo, w działaniu, 
urządzenia do realizacji poszczególnych 
etapów procesu magazynowania, 
konfekcjonowania i przemieszczania 
wewnętrznego towarów. 

Ten unikalny model aktywnej prezentacji jest 
odwzorowaniem krytycznych działań, które 
zachodzą w obszarze logistyki wewnętrznej. 



Nowym ważnym punktem programu 

minionej edycji była konferencja Smart 

Warehouse. To tutaj ponad dwustu 

uczestników dowiedziało się jak 

usprawnić procesy magazynowe 

w swoich firmach.

Idea spotkania będzie kontynuowana 
w 2020 r. Zamiast klasycznych prezentacji 
w ramach konferencji odbędzie się dyskusja 
panelowa, do której zostaną zaproszeni 
producenci, dostawcy i beneficjenci 
rozwiązań w obszarze automatyki 
magazynowej oraz przedstawiciele 
najważniejszych w Polsce wydawnictw 
branżowych. 

Szczegółowych informacji udzieli:

Mateusz Nowakowski
Dyrektor Projektu
tel. +48 61 869 2285
tel. kom. +48 609 297 732
mateusz.nowakowski@grupamtp.pl

www.modernlog.pl
www.smartwarehouse.modernlog.pl

Konferencja 
Smart 
Warehouse:
• przygotowanie do wykorzystania 
• nowych technologii w obszarze 
• logistyczno-magazynowym
• udział w panelach dyskusyjnych dla osób
• poszukujących umiejętności zarządzania
• i wdrażania nowych rozwiązań w duchu 
• Logistyki 4.0
• dotarcie do kluczowych branż 
• produkcyjno – handlowych



Ekspozycja 3D Solutions
• Drukarki 3D:
   › Termoplasty w żyłce: FDM/FFF
   › Żywice światłoutwardzalne: SLA, DLP, Polyjet
   › Technologie proszkowe: CJP, Binder jetting, 
      SLS, SLM/DMLS, EBM, MJF
• Skanery 3D
• Usługi druku i skanu 3D
• Wirtualizacja procesów technologicznych 

Komu dedykujemy targi:
• Producentom i dystrybutorom drukarek 3D
• Firmom dostarczającym technologie skanu 3D
• Przedsiębiorstwom związanym 
   z branżą wirtualizacji procesów technologicznych

Szczegółowych informacji udzieli:

Mateusz Nowakowski
Dyrektor Projektu
tel. +48 61 869 2285
tel. kom. +48 609 297 732
mateusz.nowakowski@grupamtp.pl

www.3dsolutions.mtp.pl

To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla 

przedsiębiorców poszukujących rozwiązań 

w technologiach druku 3D dla przemysłu, 

ale dla wszystkich spragnionych 

nowości branżowych. 

Obecność zwiedzających m.in. z takich branż 
jak automotive & aerospace, odlewnictwo, 
logistyka, w których technologie przyrostowe 
mają być częścią łańcucha dostaw, powoduje, 
że udział w targach 3D SOLUTIONS 
każdego producenta, dystrybutora czy 
też usługodawcy nowoczesnych technologii 
wytwórczych jest okazją do podjęcia 
współpracy biznesowej.

Targi Druku i Skanu 3D 

3D SOLUTIONS Targi Druku i Skanu 3D, 

dedykowane profesjonalistom, zapewnią 

wszystkim uczestnikom dostęp do 

innowacyjnych urządzeń i wiedzy dotyczącej 

technologii przyrostowych. Do dyspozycji 
zwiedzających będą: prezentacje drukarek 3D, 
wydruków, skanerów 3D, konsultacje 
i możliwość zapoznania się z technologią
„na żywo”. 3D SOLUTIONS odbywają się 
w trakcie trwania cenionych i prestiżowych 
targów ITM Industry Europe co stanowi 
niepowtarzalną okazję do prezentacji oferty 
w międzynarodowym gronie, wymiany 
cennych doświadczeń oraz odbycia spotkań 
z partnerami handlowymi z całego świata. 

Cyklicznym wydarzeniem targów Modernlog 
od kilku lat są Innovations for Logistics 
Industry (In4Log), widowiskowe pokazy 
pozwalające zobaczyć na żywo, w działaniu, 
urządzenia do realizacji poszczególnych 
etapów procesu magazynowania, 
konfekcjonowania i przemieszczania 
wewnętrznego towarów. 

Ten unikalny model aktywnej prezentacji jest 
odwzorowaniem krytycznych działań, które 
zachodzą w obszarze logistyki wewnętrznej. 



 Ekspozycja Subcontracting

• Przetwórstwo metali

• Przetwórstwo tworzyw sztucznych

• Przetwórstwo gumy

• Przetwórswto kompozytów

• Przetwórstwo drewna

• Elektronika

• Elektotechnika

• Usługi dla przemysłu

Szczegółowych informacji udzieli:

Zofia Strzyż 
Dyrektor Projektu
tel. +48 61 869 2193
tel. kom. +48 603 411 857
zofia.strzyz@grupamtp.pl

www.subcontracting.pl

Targi Kooperacji
Przemysłowej

SUBCONTRACTING to największe targi 

przemysłowo-kooperacyjne w Polsce. 

Wydarzenie dedykowane jest podwykonawcom 
przemysłowym z kraju i z zagranicy. 
Subcontracting od lat jest miejscem 
nawiązywania trwałych relacji biznesowych 
między zleceniodawcami i wykonawcami sektora 
przemysłowego. Podczas ostatniej edycji 

swoją flagową ofertę zaprezentowało blisko 

80 wystawców z Polski, Finlandii, Litwy, 

Słowacji, Słowenii oraz Ukrainy. Podczas 
targów Subcontracting mocno promowana jest 
idea klasteringu. Stałymi partnerami 
Subcontracting są kluczowe organizacje: 
Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy 
oraz Cluster Management Excelence. 

Ważnym punktem programu targów 
są SUBCONTRACTING MEEETINGS. 

To specjalnie zaaranżowane 
spotkania kooperacyjne zapewniające 
osobiste spotkania B2B dostawców usług 
podwykonawczych oraz zleceniodawców 
poszukujących outsourcingu dla części 
swojej produkcji. 

Co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Ostatnia edycja była rekordowa – w ramach
projektu odbyły się 353 spotkania dla 138 

uczestników z 14 krajów (Belgia, Białoruś, 

Chiny, Finlandia, Holandia, Litwa, Niemcy, 

Norwegia, Polska, Szwajcaria, Tajwan, 

Turcja, Ukraina, Węgry).

„Wystawiamy się po raz kolejny w spotkaniach B2B. 
Uważam że to jest najlepsza forma nawiązywania kontaktów 
biznesowych. Nasza firma wystawia się już od wielu lat 
i rzeczywiście warto. Targi to biznesowe centrum spotkań”
Karolina Kępska, APX Technologie,
członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego



SPOTKAJMY SIĘ NA 
ITM INDUSTRY EUROPE! 

2-5 czerwca 2020
Zapraszamy!

Należymy do:

55% 
uczestników konkursu 
deklaruje wzrost sprzedaży 
nagrodzonych produktów

95%
uczestników konkursu 
wykorzystuje zdobyte 
wyróżnienia w swoich 
działaniach promocyjnych!

Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, 
w którego skład wchodzą wybitni specjaliści 
reprezentujący odpowiednie dziedziny życia 
gospodarczego poszukuje produktów 
nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych 
w oparciu o najwyższej klasy technologie. 

Złoty Medal MTP jest potwierdzeniem 
doskonałości produktu i w konsekwencji 
elementem jego promocji na rynku.

Sprawdzony partner 
w budowie stoisk

W zakresie budowy stoisk zapraszamy 
do skorzystania z kompleksowej oferty 
zespołu IDEA Expo, wchodzącego 
w skład Grupy MTP. 

Zespół wyróżnia 30 lat doświadczeń, 
przekładających się na blisko 
6000 stoisk budowanych rocznie.                        

W portfolio IDEA Expo znaleźć można 
zarówno efektowne stoiska dla liderów 
rynkowych, jak również szeroką gamę 
stoisk dla małych i średnich firm. 

Szczegółowych informacji udzieli:
Marek Cichocki
Kierownik Sekcji Projektowania Stoisk
tel. +48 61 869 22 09
tel. kom. +48 603 590 392
marek.cichocki@grupamtp.pl

www.ideaexpo.pl

Złoty Medal MTP
Stań na najwyższym 
targowym podium!
Sięgnij po Złoty Medal MTP!
Najbardziej rozpoznawalne trofeum 
targowe w Polsce za innowacyjność 
i wysoką jakość produktów!

www.zlotymedal.com


