
 

Świeże spojrzenie na przemysł - targi ITM Polska 2019!  

Polska jest krajem silnie uprzemysłowionym – tak wynika z opublikowanych w 2017 r. danych 

Eurostatu. Udział tego sektora w polskiej gospodarce to aż 26,3 proc.! To daje bardzo silną pozycję 

w światowej lidze - 7. miejsce wśród krajów UE. Wyprzedzamy takich gigantów, jak Niemcy, 

Austria, Szwecja, Włochy, Hiszpania czy Francja. Dynamiczny rozwój branży przemysłowej generuje 

wprowadzanie istotnych zmian w przedsiębiorstwach, ma też wpływ na przekształcenie formuły 

targów ITM Polska. Czym zaskoczymy uczestników? 

 „Na drodze do Przemysłu 4.0” – to hasło przewodnie nadchodzącej edycji targów Innowacje-

Technologie-Maszyny ITM Polska, które odbędą się w Poznaniu w dniach 4-7 czerwca 2019 r. Targi 

ITM Polska to wiodące targi w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowo prezentujące ofertę 

polskiego i światowego przemysłu, którego produkty i usługi zgodne są z ideą Przemysłu 4.0. To 

kluczowe miejsce spotkań i wymiany technologicznych doświadczeń liderów sektora innowacji. 

Światowej klasy wystawcy, profesjonaliści z zakresu automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki 

metali, nowoczesne maszyny i technologie, bogaty program wydarzeń towarzyszących  

i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że czerwcowe targi są obowiązkowym punktem w 

kalendarzu dla firm poszukujących innowacji i zoptymalizowanych rozwiązań na miarę czwartej 

rewolucji przemysłowej. 

Edycja ITM Polska 2018 była rekordowa - na 25 000 m2 powierzchni wystawienniczej w 10 pawilonach 

swoją ofertę zaprezentowało 1000 wystawców z 28 państw. Pawilony ekspozycyjne przez cztery dni 

odwiedziło łącznie 17 090 profesjonalnych zwiedzających z branży przemysłowej. 

Nadchodząca ekspozycja podzielona na siedem salonów tematycznych: MACH-TOOL (salon 

obrabiarek i narzędzi), METALFORUM (salon metalurgii, hutnictwa, odlewnictwa i przemysłu 

metalowego), HAPE (salon hydrauliki, pneumatyki i napędów), SURFEX (salon technologii obróbki 

powierzchni), WELDING (salon spawalnictwa), BHP - Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle oraz 

Nauka dla gospodarki, pozwoli poznać nowości i szerokie spektrum rozwiązań z wszystkich 

kluczowych gałęzi przemysłu rozwijających się w Polsce. Pomysły i rozwiązania wypracowane przez 

uczestników i partnerów sprawią, że targi ITM Polska będą jeszcze efektywniej wpływały na promocję 

innowacji w branży przemysłowej, dając wymierne korzyści zarówno firmom, jak i instytucjom 

naukowym i badawczym. 

Sektor produkcji przemysłowej jest jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki, a poziom 

wytwarzania nieprzerwanie rośnie. Oferta wystawców prezentowana podczas targów ITM Polska 

umożliwi przedsiębiorstwom jeszcze szybszy rozwój i zdobycie unikalnej przewagi konkurencyjnej, 

opartej na najnowszych technologiach. 

Joanna Kucharska, Dyrektor Targów ITM Polska podkreśla: 



Industry 4.0 to pojęcie głośno wybrzmiewające zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, które nie 

stanowi już tylko automatyzacji i robotyzacji produkcji. Obecnie to zmiana filozofii biznesowej 

wymagająca nowych narzędzi, a w tym maszyn i oprogramowania, nowych kompetencji 

pracowników, jak i transformacji podejścia ze strony klientów. Problemy demograficzne i aktualnie 

obserwowane perturbacje na rynku pracy w Polsce mogą prowadzić do zwiększenia inwestycji  

w technologie, które będą zastępowały człowieka i tym samym podnosiły produktywność. Aby polskie 

firmy mogły osiągnąć międzynarodowy sukces, muszą się zmierzyć ze zmianami i przestawić na nowe 

tory biznesowego zarządzania – tak produkcją, jak i związanego z wykorzystaniem potencjału kadr.  

Przemysł 4.0 już teraz staje się rzeczywistością, w której ludzie, maszyny oraz procesy są ze sobą 

mocno zintegrowane, a produkcja bardziej elastyczna i wydajna. A dobre praktyki, najnowsze trendy  

i kierunki rozwoju branży przemysłowej najlepiej obserwować w Poznaniu, właśnie na targach 

INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY ITM Polska – zapraszamy!  

Zakres branżowy: 

1. MACH-TOOL 

 Obrabiarki i Narzędzia 

 Technologia plastyczna obróbki blachy 

 Utrzymanie ruchu 

 Aparatura kontrolno-pomiarowa 

 Automatyka i robotyka 

 CAD/ CAM 

2. METALFORUM 

 Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego 

 Park Tematyczny Odlewnictwo 

3. SURFEX 

 Salon Technologii Obróbki Powierzchni 

 Poligon Umiejętności 

4. WELDING 

 Salon Spawania i Cięcia 

5. HAPE 

 Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów 

6. NAUKA DLA GOSPODARKI 

7. BHP Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle 

 

Targi ITM Polska, 4-7.06.2019, Poznań 

 

|Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Pawlina-Janyga 

Tel. +48 869 2376 

Mobile: +48 693 028 109 

Mail. Aleksandra.janyga@mtp.pl 

 

 

mailto:Aleksandra.janyga@mtp.pl

