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Platforma technologii 
i innowacji

Międzynarodowe 
trio targowe



Trio targowe Intec, Zuliefermesse i GrindTec będzie w 2023 
roku pierwszym ważnym spotkaniem w Europie dla firm z 
branży obróbki metali, przemysłu maszynowego, poddostaw-
czego i narzędziowego.  

W dniach od 7 do 10 marca 2023 roku wiodący producenci 
maszyn i obrabiarek, poddostawcy dla przemysłu oraz firmy 
z branży narzędzi skrawających zaprezentują szeroką ofertę 
innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług. W ramach 
towarzyszącego targom programu konferencji odbędą się 
sympozja, warsztaty oraz fora technologiczne, poruszające 
tematykę innowacyjnych rozwiązań i technologii kluczowych 
dla rozwoju branży. 

Witamy ponownie w Lipsku! Po ostatniej wirtualnej odsłonie 
targów przemysłowych w 2021 roku, Leipziger Messe 
zaprasza na najbliższą edycję targów Intec i Zuliefermesse
wzbogaconą o nową imprezę – targi GrindTec. Dzięki 
szerokiej ofercie, skupionej wokół obróbki i szlifowania 
narzędzi skrawających, targi GrindTec zapewniają wszystkim 
odwiedzającym dodatkowe efekty synergii. 

Poznaj nowe kierunki 
rozwoju branży

Od duetu do 
targowego trio

Dlaczego nasze targi są wyjątkowe?
Atrakcyjna lokalizacja
Targi Intec, Z i GrindTec odbywają się w regionie, w którym 
dominuje przemysł przetwórczy, przemysł budowy maszyn 
i urządzeń oraz przemysł motoryzacyjny. Do grona 
wystawców należą zarówno liderzy z branży, jak i małe i 
średnie przedsiębiorstwa z całej Europy.
Jasno sprecyzowany cel 
Celem targów jest stworzenie efektywnej platformy do
nawiązywania nowych kontaktów kooperacyjnych i między-
narodowej współpracy gospodarczej, a także do intensywnej 
wymiany informacji biznesowych i know-how. Co dwa lata 
targi Intec, Z i GrindTec stanowią pierwsze najważniejsze 
spotkanie przedstawicieli branży z całej Europy.

Mocne trio targowe: trzy imprezy – jeden bilet wstępu



Obszary wystawiennicze
  obrabiarki
  inne maszyny i urządzenia
  wytwarzanie addytywne, technologia laserowa
  budowa maszyn specjalnych
   części maszyn, komponenty, zespoły, akcesoria
  narzędzia, urządzenia, urządzenia mocujące
  automatyzacja produkcji i robotyka
  technologia pomiaru i kontrola jakości
  technologia produkcji energii z odnawialnych źródeł 

energii

Przyszłość i 
praktyka w branży 
obróbki metali 

Targi Intec należą do grona wiodących imprez wystawien-
niczych dla przemysłu metalowego i maszynowego. 
Zakres tematyczny targów obejmuje bogatą ofertę technologii 
produkcji do obróbki metali, technologię automatyzacji 
procesów produkcyjnych, a także technologię, sprzęt i 
wyposażenie warsztatów i zakładów produkcyjnych. 

Podczas targów szczególna uwaga skupiona jest na 
aktualnych, ważnych dla branży zagadnieniach, takich jak 
automatyzacja, cyfryzacja czy zrównoważony rozwój.

Bilety wstępu 
dostępne 

online! 

Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Technologii i 
Automatyzacji Produkcji



Wszystkie aspekty 
przemysłu 
poddostawczego

Targi Zuliefermesse należą do grona wiodących imprez 
wystawienniczych dla przemysłu poddostawczego w Europie. 
Co dwa lata stanowią sprawdzoną platformę spotkań dla firm 
poddostawczych niskiego i średniego szczebla oraz dla 
dostawców usług przemysłowych.

Podczas targów ważnymi zagadnieniami są rozwój oraz 
wykorzystanie nowych materiałów, komponentów i technologii, 
a także tematyka związana z wymianą informacji dotyczących 
technologii międzybranżowych. Wystawcy prezentować będą 
najnowsze rozwiązania i innowacyjne produkty wychodząc 
naprzeciw aktualnym oczekiwaniom branży.

Obszary wystawiennicze 
  części i komponenty
  procesy łączenia i montażu
  materiały i półprodukty
  procesy technologiczne
  narzędzia i sprzęt do produkcji części i modułów
  elektrotechnika/elektronika – części, komponenty, 

procedury wytwarzania, wykańczania, montażu i 
testowania

  usługi przemysłowe
  organizacje, doradztwo, media

Międzynarodowe Targi Poddostaw-
ców: Części, Komponenty, Moduły, 
Technologie

Tu nawiążesz 
nowe kontakty



Tak się dzisiaj szlifuje

GrindTec, międzynarodowe targi obróbki i szlifowania
narzędzi skrawających prezentują pod hasłem 
„od użytkowników dla użytkowników” kompleksową ofertę
skierowaną do branży technologii szlifowania narzędzi. 
Nowe edycje GrindTec, organizowane w Lipsku, koncentrować
się będą wokół wszystkiego, co definiuje branżę mechaniki 
narzędzi precyzyjnych: od projektu, obróbki i produkcji 
narzędzi poprzez szlifowanie, ostrzenie, regenerację, pomiar, 
nanoszenie powłok aż po cyfrowe wsparcie.

Wydarzenia podczas targów GrindTec

Obszary wystawiennicze  
  technologie obróbki narzędzi 

skrawających
  szlifierki
  technologia szlifowania i obciągania
  urządzenia peryferyjne do obrabiarek
  proces technologiczny 
  urządzenia peryferyjne
  oprogramowanie, zarządzanie, planowanie
  edukacja, badanie & rozwój, organizacje
  usługi techniczne

Międzynarodowe Targi Szlifowania 
i Ostrzenia Narzędzi

Korzyści z 
efektów 
synergii
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Access to parking
(Not always open)

Access to exhibition site 
(Not always open)

Tram
(Tram stop for line 16)

Taxi rank

Administration 
building

Restaurant, Café 

Press centre 

First aid station

Entrances
(Not always open)

Truck parking

ATM

Parking

Termin 07-10.03.2023
Godziny otwarcia 07-09.03.2023  |  9.00 - 17.00

10.03.2023       |  9.00 - 16.00

Trzy imprezy targowe – jeden bilet wstępu
Bilet na całe targi 40,00 euro
Bilet jednodniowy 23,00 euro

Szczegółowe informacje dotyczące biletów wstępu i cen 
znajdują się na:
www.messe-intec.de/visit
www.zuliefermesse.de/visit
www.grindtec.de/visit

Program targów Godziny otwarcia & 
bilety

Targom towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń równoległych, 
informujący o nowych technologiach i kierunkach rozwoju branży 
przemysłowej. Stały punkt programu targów stanowi Międzynarodowa 
Giełda Kooperacji CONTACT: Business Meetings. Dla polskich firm 
udział w niej jest bezpłatny i stanowi okazję do nawiązania nowych, 
międzynarodowych kontaktów kooperacyjnych. 
Źródłem informacji o nowych technologiach będą fora technologiczne 
i pokazy specjalne:

  Produkcja addytywna – ewolucja nowoczesnej technologii 
   Sensoryka – zastosowanie i perspektywy w produkcji
   Fuel Cell Hub – przyszłość wodoru

Szczegółowe informacje na temat konferencji, warsztatów i forów | 
pokazów specjalnych | wydarzeń networkingowych | konkursów
znajdują się na: www.messe-intec.de/en/programme 

www.zuliefermesse.de/en/programme
www.grindtec.de/en

https://www.zuliefermesse.de/en/programme
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Do zobaczenia
 w Lipsku!

Kontakt w Polsce:
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: 22 414 44 71, 72, 73
e-mail: info@targilipskie.pl

info@messe-intec.de | www.messe-intec.de/en
info@zuliefermesse.de | www.zuliefermesse.de/en
info@grindtec.de | www.grindtec.de/en

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig 
Tel. +49 341 678-8995




