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Spotkajmy się!
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Czasami poszukując czegoś konkretnego, niechcący znajdujemy coś ciekawego, czego nawet nie szukaliśmy,
ba, nawet nie wiedzieliśmy o jego
istnieniu. Ostatnio buszując po internecie i ukrytych tam starych artykułach, natrafiłam
na katalog wystawy przemysłowej z 1908 roku z zaboru
pruskiego. Zaciekawiło mnie, jak taki katalog (przecież
sami produkujemy ich kilkanaście w roku) wyglądał 110
lat temu.
Grafika – straszna lub urocza, rzecz gustu. Treść wpisów – adekwatna do czasów. Plan wystawy – niczego
sobie. Mini przewodnik po mieście – przydatny. Treści
głęboko patriotyczne, jak dziesięć lat przed odzyskaniem
niepodległości przystało: „Nie ten kraj powinien być
uważany za potężny i bogaty, który posiada silne warownie, moc armat i niebotyczne stosy złota, lecz ten jeno,
gdzie niwa umysłowa i społeczno-ekonomiczna, ani na
chwilę niepozostawiona odłogiem, wytrwale i mozolnie
uprawianą bywa przez pracowników zdolnych i skrzętnych. Tylko na tej drodze dochodzi dane społeczeństwo
do dobrobytu”. Gdyby uwspółcześnić język, mielibyśmy
nadal aktualną myśl o roli przedsiębiorców i gospodarki
w budowaniu państwa i społeczeństwa. A motto do katalogu powalające… myśleniem marketingowym: „wys
tawy są węzłem ścieśniającym wspólność interesów.”
Przez 110 lat tu się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o istotę
sprawy: wspólność interesów, bo przecież po to się nadal
spotykają na targach producenci z użytkownikami, dystrybuujący z kupującymi, praktycy z teoretykami – jednym słowem uczestnicy targów.
Spotkania mają różne oblicza – spotykamy się prywatnie, towarzysko; spotykamy się biznesowo. Tych ostatnich jest tak wiele i mają tak różne formy organizacyjne,
że coraz bardziej popularny stał się termin „przemysł
spotkań”. Targi, kongresy – to też przemysł spotkań.
Jak wyglądają te spotkania, organizowane przez nas i co
wnoszą do naszego życia, czym owocują dla uczestników
i jaki mają sens – o tym, ujmując to ogólnie – dowiecie
się z wiosennego numeru naszego Merkuriusza.

Targi dają więcej: co i komu konkretnie?
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Spotkań odsłona pierwsza: spotkania
twarzą w twarz z bliskimi, z gwiazdami,
z naukowcami, z kolegami z pracy

8-12

Spotkań odsłona druga: jak spotkania
zmieniają przemysł i rozwijają gospodarkę

13-15

Spotkań odsłona trzecia: spotkania
międzypokoleniowe, przy muzyce,
winie i kuchni od serca

16-19

Fot. Archiwum TwK

Spotkań odsłona czwarta: piąty
element czyli spotkania z przyszłością –
motoryzacji, opakowań i stomatologii
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Ile są warte wystawy			
Wszystkie branże globalnej gospodarki dążą
do wzrostu sprzedaży swoich towarów
i usług. W dobie mediów
społecznościowych
i wirtualnych spotkań
rola osobistych spotkań
wydawała się być
zagrożona.

Dr hab. Krzysztof
Borodako – pracownik naukowo-dydaktyczny
na Wydziale
Zarządzania
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Krakowie.

kań był badany w 2014 r. w Krakowie – były to pierwsze w Polsce
i jedne z pierwszych na świecie
badanie economic impact poświęcone branży spotkań na poziomie
miasta. W tamtym czasie wielkość
PKB oszacowano (całej branży
spotkań w Krakowie – w tym targów i wystaw gospodarczych)
na poziomie 1,07 mld zł, a wartość podatków wpływających do
budżetu miasta wyliczono na
poziomie 89,6 mln zł. Branża
spotkań – w tym organizacja targów – to w samym Krakowie ponad 12 tys. miejsc pracy.
Z upływem lat zmienia się
rynek targowy, powstają nowoczesne, wielofunkcyjne i dizajnerskie obiekty targowo-kongresowe, rozwijają się na rynku nowi
gracze, a globalni organizatorzy
targów poszukują nowych destynacji do rozwoju swoich brandów
targowych (przykładem może być
ITB Berlin i ITB China oraz IMEX
Frankfurt i IMEX Las Vegas).

Fot. Archiwum TwK

Jednak branża spotkań (targi, kongresy, konferencje i wydarzenia
firmowe) ma się dobrze. Ostatnie
sześć lat dla przemysłu targowego
to coraz większa profesjonalizacja
usług oraz rozwój ilościowy – globalnie przyrost z 32 mln m2 do
35 mln m2 dostępnej powierzchni
targowej oraz wzrost liczby obiektów z 1195 do 1212 w latach odpowiednio 2011 i 2017 r. (wg UFI
2017).

Wydarzenia targowe to nie tylko korzyści dla wystawców i odwiedzających, ale także ogromne
korzyści dla lokalnej gospodarki.
Przyjezdni uczestnicy targów poszukują noclegu (np. 65% uczestników branży spotkań w Krakowie korzysta z noclegów podczas
pobytu), wyżywienia (ponad
dwie trzecie korzysta z gastronomii podczas pobytu), korzystają
również z transportu lokalnego
(ok. 50%), kultury (ok. 25%)
oraz rozrywki (ok. 30%). Wydatki uczestników spotkań – w tym
targów, dostarczają korzyści niemal wszystkim mieszkańcom
miasta, bo nocleg w hotelu czy
obiad w restauracji generuje
kolejny pieniądz w lokalnej gospodarce – zostawione fundusze
są dalej wprowadzane do obrotu
poprzez zakup surowców, usług
zleconych czy wynagrodzenia dla
pracowników.
Przemysł targowy w ramach
szerszej kategorii, tzw. branży spot
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			 gospodarcze i targi?

Zmiany w każdym wymiarze – społecznym, politycznym, ekonomicznym czy
technologicznym powodują, że wyliczony już poziom oddziaływania branży
targowej (i całej branży spotkań) wymaga aktualizacji. Prace nad określeniem
bieżącego poziomu wpływu ekonomicznego „economic impact” prowadzone są
obecnie przez Małopolską Organizację
Turystyczną w ścisłej współpracy z Convention Bureau UMK oraz ekspertami
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (autorami pierwszych badań).

Wyniki tych analiz będą znane już
w czwartym kwartale tego roku.
Ale znaczenie branży targowej to
nie tylko „economic impact” – to także
oddziaływanie targów na gospodarkę
poprzez stymulowanie transferu wiedzy i innowacji między wystawcami,
profesjonalnymi odwiedzającymi oraz
instytucjami otoczenia biznesu. Pierwszą próbę stworzenia wskaźnika, występującego podczas targów transferu
wiedzy, przedstawiono na ostatnim Forum Ekspertów Turystyki w Poznaniu,

To był dobry rok!
Rok 2017 obfitował w różne wydarzenia
w Polsce i na świecie. Obfitował również
w imprezy targowe: zarówno te sprawdzone, o stabilnej pozycji, jak i nowe.
W mnogości nowych, jak w każdej branży, znalazły się absolutne nowości. Pojawiły się też takie, które nowościami
były tylko w marzeniach organizatorów. W przypadku Targów w Krakowie
można mówić tylko o absolutnych na

polskim rynku nowościach, których
pierwsze edycje odniosły spektakularny
sukces: branżowych targach INNOFORM
w Bydgoszczy (czyt. str. 8) i targach FASTENER POLAND (str. 10) w Krakowie
oraz zupełnie nowych dla Małopolski –
Targach Seniora (str. 13).
W sumie w minionym roku dzięki nam swoją ofertę adresowaną do
141 238 osób zaprezentowało ponad

a sam miernik ma być rozwijany i testowany w bieżącym roku przez profesorów z Uniwersytetów Ekonomicznych
z dwóch wiodących ośrodków targowych – Poznania i Krakowa.
dr hab. Krzysztof Borodako, prof. UEK
Dane pochodzą z raportu: K. Borodako,
J. Berbeka, R. Seweryn, A. Niemczyk,
Wpływ ekonomiczny przemysłu spot
kań na gospodarkę Krakowa, Wyd. Fundacja UEK, Kraków 2014.

3 tysiące firm, w tym 20% z zagranicy.
Na łącznej powierzchni stoisk bliskiej
40 tysiącom metrów kwadratowych
prezentowano różnorodny asortyment:
od maleńkich wierteł po kilkunastotonowe obrabiarki; od półproduktów po
zaawansowane technologicznie automaty; od tradycyjnych narzędzi po prototypowe, samochodów przyszłości po
klasyczne oldtimery.
W kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Targi w Krakowie każdy
znalazł coś dla siebie. My nie tylko organizujemy targi, my je tworzymy!

www.targi.krakow.pl
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Spotkajmy się…

6 rano. Wyłączamy budzik
w telefonie i od razu sprawdzamy wiadomości. Święcący
prostokąt wszystko powie…
Towarzyszący nam w autobusie współpasażerowie ze
słuchawkami na uszach czytają książkę i w międzyczasie
piszą z kimś na czacie.

Żyją w swoim świecie. Po południu
orientujemy się, że ani razu nie wstaliśmy od komputera, a do kolegów zza
ściany piszemy maile. Na zegarze wybija 17.00, a tu jeszcze tyle do zrobienia
i znowu trzeba zostać po godzinach. Po
powrocie do domu czeka nas gotowanie,
pranie, sprzątanie. W końcu opadamy
bez sił na kanapę przed telewizorem,
a dzieciom dajemy tablet, żeby mieć
chwilę spokoju. W ciągu całego dnia
nasze konwersacje sprowadzają się do
zwykłej wymiany informacji i rozmowy
o pogodzie. Czy tak naprawdę wygląda
życie współczesnego człowieka?
Zapracowani, zmęczeni, w pogoni za
sukcesem i pieniędzmi nie mamy czasu ani dla siebie, ani dla bliskich. Całą
energię poświęcamy budowaniu kariery,
zatracając umiejętność budowania relacji. Nie umiemy ze sobą być, spędzać
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czasu, rozmawiać. Oddalamy się od
siebie. Paradoksalnie jesteśmy samotni w wielkich miastach pełnych ludzi.
Internet i rozwój nowych technologii
w tym wypadku wcale nam nie pomaga,
a wręcz szkodzi, spłycając nasze relacje. Zadawalamy się emotikonami na
czacie, zastępującymi nam emocje w realu. Z problemami lądujemy na kozetce
u psychoterapeuty, a nie u przyjaciela.
Może kiedyś człowieka zastąpi w tej roli
robot. Czarny scenariusz niczym z serialu Black Mirror? Być może. Ale wcale nie
musi…
Ale, z drugiej strony, czy na pewno tak jest? Człowiek jest zwierzęciem
stadnym. Łaknie kontaktu i bliskości.
Wystarczy spojrzeć na puby i restaura-

www.targi.krakow.pl

cje, w których trudno znaleźć miejsce
bez uprzedniej rezerwacji. Dlaczego? Bo
ludzie się spotykają! Nie od dziś najlepiej bawimy się na domówkach u znajomych, a święta spędzamy w gronie
rodzinnym. Nie wystarczy nam samotne
słuchanie ulubionej płyty, obejrzenie
meczu czy czytanie książki. Tłumnie
przychodzimy na koncerty i spotkania
autorskie, aby porozmawiać twarzą
w twarz ze swoimi idolami. Rośnie popularność kongresów, konferencji, targów, meet-upów (ang. meet – spotykać),
dających możliwość wymiany myśli,
dyskusji, nawiązania nowych kontaktów. Również Internet i nowe technologie nie są całkowitym złem. Pozwalają
nawiązać relacje, których być może nigdy byśmy nie nawiązali i kontynuować
znajomości w realnym świecie.
Zresztą, nic nigdy nie jest czarno-białe i – cytując fragment jednego z najpopularniejszych hiphopowych utworów:
„wszystko ma swoje priorytety, wszystko ma swoje wady i zalety (…)”. Koniec
końców, świat nadal będzie się rozwijał, my będziemy się komunikować za
pomocą nowych technologii i mimo to
(a może dzięki temu?) z pewnością nadal będziemy się spotykać. Żadna technologia nie zastąpi nam bowiem kontaktu twarzą w twarz. I żaden komunikator
czy najnowocześniejszy sprzęt, służący
telekonferencjom nie odda w 100%
emocji, które towarzyszą spotkaniom.
Magorzata Koziej

…na targach…
Fot. Archiwum TwK
Fot. Archiwum TwK
Fot. Archiwum TwK

www.targi.krakow.pl

Fot. Archiwum TwK

Od pierwszej edycji wyjątkowość krakowskich Targów Książki polega przede
wszystkim na spotkaniach, odbywających się na wielu płaszczyznach. Podczas ostatniej edycji targów ponad 750
autorów oraz blisko 700 wystawców z 20
krajów świata spotkało się z ok. 70 000
zwiedzających!
Nieodłącznym elementem Targów
Książki są spotkania wydawców z kontrahentami, dzięki którym czytelnicy
mogą każdego roku przebierać w świeżo
wydanych książkach. Przedstawiciele
branży osobiście wymieniają się doświadczeniami. Efektem rozmów jest
nieustanny rozwój środowiska wydawniczo-literackiego. Bo nie ma lepszej formy kontaktu niż bezpośrednie relacje.

Oprócz spotkań branżowych podczas Targów Książki bardzo ważne
są również te, które rozpalają serca
wszystkich miłośników literatury.
Najpopularniejsi autorzy spotykają tysiące swoich fanów: twarzą w twarz,
w ciągu zaledwie kilku godzin. To
czasem kilkusekundowe spotkania,
ale jakże ważne i niesamowite dla obu
stron. „Targi Książki są dla mnie niezwykle ważne, to okazja do spotkania
się z moimi czytelnikami. Liczę się
z ich opinią, bardzo uważnie słucham
ich głosów” – tak istotę spotkań opisuje Marek Krajewski. W podobnym tonie
wypowiada się Tomasz Sekielski: „Dla
mnie, jako pisarza, największą wartością Targów Książki jest to, że mogę
spotkać się z czytelnikami. Tego nic
nie jest w stanie zastąpić, a tutaj mogę
się z nimi skonfrontować i póki co zbieram same dobre recenzje”. Gościem
Honorowym tegorocznej edycji została
Szwecja, a zatem będzie okazja do spotkania m.in. z autorami najlepszych na
świecie kryminałów.
Nie można również zapomnieć o spotkaniach czytelników… z czytelnikami.
Na targach mogą w jednym miejscu
i w jednym czasie przez całe cztery dni
rozmawiać o swoich ulubionych tytułach i wymieniać się doświadczeniami.
Wiek nie ma znaczenia, liczy się miłość
do książek. Kto wie co z tej miłości się
urodzi? Może wśród zwiedzających
są przyszli autorzy bestsellerów? Bo
wszystko zaczyna się od spotkań!
Zuzanna Oettingen
www.ksiazka.krakow.pl
25–28 października 2018

Fot. Archiwum TwK

„Udało mi się spotkać
z Mrozem, udało mi się
spotkać z Nelą, udało mi się
spotkać z Jerzym Stuhrem,
udało mi się spotkać z
Katarzyną Puzyńską,
udało mi się spotkać Panią
Agnieszkę Stelmaszczyk,
udało mi się spotkać z Ojcem
Leonem, udało mi się spotkać
pana Mariusza Szczygła”.
Te słowa należą do
najczęściej powtarzanych
podczas Międzynarodowych
Targów Książki w Krakowie®.
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…na kongresie…
W obecnych czasach jesteśmy nastawieni – wręcz zaprogramowani – na ciągły odbiór informacji. Docierają do nas z każdej możliwej strony za pośrednictwem mediów, rozwijających
się w bardzo szybkim tempie. Tworzymy i rozpowszechniamy wszelkiego rodzaju pomysły,
a różnorodność dostępnych rozwiązań technologicznych umożliwia swobodny wybór metod
komunikacji. Jak to się więc dzieje, że spotkania o charakterze naukowym, jakimi są między
innymi kongresy i konferencje, wciąż mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nie tylko nauk
ale również kontaktów międzyludzkich? Odpowiedź jest bardzo prosta – emocji towarzyszących spotkaniom twarzą w twarz nie zastąpi żadna technika.
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z 22 krajów w tym m.in. z Chin, Japonii,
Izraela, Turcji, USA, Kanady. Różnorodny program obu wydarzeń wypełniony
był sesjami naukowymi, warsztatami
i wystawami. Obu wydarzeniom towarzyszyły również wieczorne spotkania
o charakterze mniej oficjalnym, będące
jeszcze lepszą okazją do umocnienia
więzi pomiędzy uczestnikami. W trakcie
Kongresu EUROBIOTECH uczestnicy mieli niecodzienną okazję do wysłuchania
wystąpień wyjątkowych gości, którymi
byli Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii: prof. Ada Yonath z Izraela
oraz prof. Robert Huber z Niemiec. Ich
obecność oraz wielu innych wybitnych
osobistości ze świata nauki sprawiły, że
wszyscy goście mogli na żywo obejrzeć
wystąpienia największych sław biotech-

www.targi.krakow.pl

nologii. Niewątpliwie przyczyniło się to
do nadania wydarzeniu prestiżowego
charakteru. Po tak efektywnie i ciekawie
wypełnionych dniach każdy uczestnik
kongresu wraca do życia codziennego
pełen motywacji i energii. Energii, której
bez wychodzenia z domu nie doświadczymy.
Nie można fałszywie zakładać, że
minęły czasy spotkań „na żywo”. Przeciwnie, dziś są one ważniejsze niż kiedykolwiek, a stale rozwijająca się branża
MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) jest tego
idealnym przykładem.
Justyna Bazia
www.ptdl2017.pl
www.eurobiotech.krakow.pl

Fot. Archiwum TwK

Branża spotkań stanowi przeciwwagę
dla przekonania, że wirtualizacja jest
przyszłością relacji społecznych. W poszukiwaniu wiedzy, motywacji i inspiracji ludzie wciąż decydują się na udział
w konferencjach. Zadawać można sobie
pytanie „po co?”, skoro ze wszelkiego
rodzaju odkryciami i faktami naukowymi można się zapoznać bez wychodzenia z domu. Po to właśnie, by zyskać
coś, czego żadna telekonferencja nigdy
nam nie da – okazję do bezpośredniego
spotkania. Spotkania w nowym miejscu
i nowymi ludźmi, stwarzającego szansę
do nawiązania cennej interakcji z innymi, którzy dzielą z nami zainteresowania. Odbyte podczas kongresów czy konferencji rozmowy i dyskusje są bardzo
często początkiem nowych znajomości,
współpracy zawodowej oraz wspólnych
badań. Są szansą do narodzin nowych
pomysłów. Dają możliwość wejścia
w wąskie grono specjalistów i pasjonatów z całego świata, którzy w jednym
czasie gromadzą się w tym samym miejscu. Pozytywne emocje, towarzyszące
dobrze zorganizowanym spotkaniom,
pozostają na długo w pamięci uczestników i mobilizują ich do podejmowania
ważnych kroków w karierze.
Znakomitym przykładem tego rodzaju spotkań mogą być choćby dwa duże
wydarzenia naukowe, jakie zorganizowaliśmy we wrześniu 2017 w EXPO Kraków. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej zgromadził
aż 1400 uczestników z Polski, a zorganizowany tydzień później 6th Central European Congress of Life Science
EUROBIOTECH® odwiedziło 450 osób

realizacja: Cafe PR, ESPECTO, ESC

…w EXPO Kraków

Karnawał w EXPO Kraków upłynął pod znakiem spotkań integracyjnych, bankietów, koncertów i kongresów. To kontynuacja bardzo dobrego ostatniego kwartału 2017 roku, obfitującego
w wiele wydarzeń organizowanych przez zewnętrzne firmy. Łącznie w EXPO Kraków zrealizowano kilkadziesiąt imprez: od mniejszych, niemal kameralnych po takie, w których brało
udział kilka tysięcy gości. To kolejny rok, kiedy EXPO potwierdza swoją pozycję najważniejszego miejsca spotkań biznesowych w Krakowie i woj. małopolskim.
dyspozycji wynajmującego pozostaje
zespół nie tylko pracowników technicznych, którzy zajmą się zbudowaniem
sceny czy rozstawieniem profesjonalnej
widowni. W odwodzie są również specjaliści od dekorowania wnętrz i technicy od dźwięku. Bo najważniejszy
jest efekt, w postaci pełnej satysfakcji
Klienta.
Równie chętnie EXPO Kraków wybierają Klienci chcący zorganizować okazjonalny bankiet dla… kilku tysięcy osób.
Spotkanie w mniej formalnej atmosferze
sprzyja zacieśnieniu relacji i podnosi
morale, a w dalszej konsekwencji może

wspomóc budowę zgranego zespołu.
Klienci Targów w Krakowie są tego w pełni świadomi – zimowy kalendarz imprez
organizowanych w EXPO dla dużych korporacji pękał w szwach!
Spotkania podczas koncertów, pokazów kulinarnych, gier towarzyskich,
bankietów, targów czy kongresów są
jednym z najskuteczniejszych sposobów
integracji zespołów i rodzenia się biznesowych relacji. Jeżeli dodamy do tego nowoczesny i bardzo funkcjonalny obiekt
EXPO Kraków to mamy połączenie idealne – przyjemne i bardzo pożyteczne.
Magdalena Bartnikowska

realizacja: Cafe PR, ESPECTO, ESC

EXPO Kraków jest obiektem na wskroś nowoczesnym. Powstał z myślą o organizacji
spotkań – bez względu na ich charakter
i rozmach. Świetnie sprawdza się m.in.
podczas branżowych targów. Idealnym
przykładem są imprezy z cyklu przemysłowej jesieni. Wtedy to we wnętrzu eksponowane są ważące kilkadziesiąt (!) ton
maszyny i urządzenia, często wymagające
podłączenia do prądu o wysokim napięciu czy sprężonego powietrza. W EXPO nie
ma żadnych barier technologicznych –
w krótkim czasie od posadowienia maszyny jest ona gotowa do pracy.
Oprócz wydarzeń realizowanych przez
właściciela obiektu – Targi w Krakowie –
EXPO bardzo chętnie wykorzystują zewnętrzne firmy, z wielkim sukcesem
organizujące tu wydarzenia targowe.
Tłumy gromadzą np. Targi Młodej Pary
i w tym samym czasie odbywające się
Targi Mieszkań i Domów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też Kongres
i Międzynarodowe Targi LNE – spotkanie
specjalistów z branży kosmetycznej.
EXPO idealnie sprawdza się też przy
okazji mniejszych eventów. Wtedy do

www.targi.krakow.pl
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Przyjaźń w technicznym 		
„Witam. Mam taką refleksję: Gwiezdne
Wojny to też mój ulubiony film, Queen
to mój ulubiony zespół z lat buntu. Survival to także jedno z ulubionych zajęć.
Hmmm… Cieszę się, że się spotkaliśmy”.
Taką wiadomość dostałem niedawno
od Pana Piotra – dziś mojego dobrego
znajomego – w reakcji na opublikowany
post na facebooku, traktujący o moich
zainteresowaniach. Nie ukrywam –
mile mnie zaskoczyła, szczególnie, że
poznaliśmy się dość przypadkowo. Kilka miesięcy wcześniej zauważyłem
jego prezentację dotyczącą współpracy
działów utrzymania ruchu i produkcji.
Bardzo mi się spodobała, ponieważ
merytorycznie idealnie wpisywała się
w tematykę konferencji, którą organizujemy w ramach naszych targów
przemysłowych. Kilka dni po obejrze-

niu prezentacji postanowiłem do niego zadzwonić – ku memu zaskoczeniu
zgodził się wystąpić również u nas. Jego
październikowa wizyta na targach była
okazją do naszego pierwszego bezpośredniego spotkania. Dziś – czytając
wiadomość od Pana Piotra – wiem, że
przyniosło ono wymierny efekt biznesowy. Mam również nadzieję, że dzięki
naszemu spotkaniu nawiążemy trwałą,
przyjacielską relację.
Być może niektórzy uznają to za banał, ale spotkania z innymi ludźmi są
i nadal będą stałym elementem naszego życia. Nawet w dzisiejszym świecie –
gdy większość komunikacji międzyludzkiej odbywa się telefonicznie, mailowo,
przez portale społecznościowe – największy wpływ na nas i nasze relacje
z innymi ludźmi mają bezpośrednie

spotkania. Uczestniczymy w nich, by
omówić sprawy biznesowe lub spędzić
mile czas w towarzystwie przyjaciół.
Najczęściej nasze spotkania są planowane ze sporym wyprzedzeniem,
czasem jednak zdarza się przypadkowo spotkać kogoś, kto wywiera silny
wpływ na resztę naszego życia. Właśnie takie sytuacje są szczególnie podkreślane w życiorysach sławnych osób.
Stały się również natchnieniem dla licznych dzieł literackich i artystycznych,
wdrożonych innowacji, wynalazków,
pomysłów na biznes. Podczas spotkań
zdobywamy nie tylko wiedzę o otaczającym świecie, lecz także uczymy się od
innych – na ich doświadczeniach, błędach lub jeszcze lepiej – sukcesach.
Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicz-

Randka z biznesem
giego. Mechanizm przypomina szybkie
randki: albo przedsiębiorcy przypadną sobie do gustu, albo też rozstają się
w zgodzie i szukają dalej. Do skutku.
W taki sposób funkcjonuje Giełda Kooperacyjna, towarzysząca Międzynarodowym Targom Kooperacyjnym Przemysłu
Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM®
w Bydgoszczy. Pierwsze targi zakończyły
się spektakularnym sukcesem. Wydarzenie chwalili Wystawcy, którzy z ofertą

Fot. Archiwum TwK

Zasada jest bardzo prosta: naprzeciwko siebie siada dwóch przedsiębiorców. Spotykają się w ściśle określonym
celu – jeden ma do zaoferowania konkretne usługi bądź produkty, drugi zgłasza na nie konkretne zapotrzebowanie.
Jeżeli popyt spotka się z podażą – dobijają targu. Jeżeli z jakichś powodów nie
dochodzą jednak do porozumienia – do
stołu siada kolejny kontrahent, który
jest w stanie sprostać potrzebom dru-
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dotarli do wyselekcjonowanego i specjalistycznego grona odbiorców. W samych
superlatywach o targach wypowiadali
się też Zwiedzający – dostali to, czego
szukali. Branżowych nowości, innowacyjnych rozwiązań usprawniających
funkcjonowanie biznesu i kontraktów
handlowych. A tymi właśnie owocowała
pierwsza Giełda Kooperacyjna. Wzięło
w niej udział ponad 70 przedsiębiorców,
którzy dobili targu: nie tylko rozpoczęli
rozmowy biznesowe, ale często je w ramach Giełdy sfinalizowali.
– Branża narzędziowo-przetwórcza
do tej pory nie miała swojego targowego miejsca spotkań. Takiego, w którym
w jednym miejscu i czasie można prowadzić rozmowy o współpracy z wieloma
kontrahentami, ściśle zainteresowanymi
tematyką najnowocześniejszych specjalistycznych narzędzi i przetwórstwa form.
Dzięki targom INNOFORM® było to możliwe – podsumowuje Grażyna Grabowska, Prezes Zarządu Targów w Krakowie.
Łukasz Dziedzic
Bydgoszcz 24–26 kwietnia 2018
www.innoform.pl

		 świecie
nych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja,
obie ulegają zmianie – napisał kiedyś
szwajcarski psychiatra i psycholog Carl
Gustav Jung. W ciągu 8 lat pracy przy
organizacji wydarzeń targowych poznałem wiele przypadków spotkań na
targach, które pozytywnie wpłynęły –
lub wręcz zmieniły – życie. Zarówno
tych, którzy przyjechali zrobić biznes,
nawiązywać nowe i pielęgnować stare
kontakty, jak i tych, którzy odwiedzali
imprezę, by poznać nowe technologie
czy dostać dawkę rzetelnej, praktycznej wiedzy. Wielu z nich awansowało
czy zmieniło pracę na lepszą. Często
słyszałem również o nowych kontraktach czy nawiązanych przyjaźniach.
Niektórzy wspominali mi o technologiach, które wdrożyli w swoich zakładach pracy dzięki wiedzy zdobytej

właśnie na targach. Czasem dochodziło do zupełnie niespodziewanych spotkań – tak jak w przypadku znanego
mi Andrzeja – konsultanta utrzymania ruchu. Odwiedzając targi, wpadł
dosłownie na swojego kolegę z Holandii, z którym w przeszłości pracował
w RPA – dzięki temu po 30 latach
odnowili kontakt i teraz znów ze sobą
współpracują.
Wydawać by się mogło, że tematyka
takich wydarzeń jak INNOFORM®, SyMas i Maintenance, EUROTOOL®, EFE,
4Insulation czy KOMPOZYT EXPO®
będzie ograniczać liczbę możliwych
do nawiązania kontaktów – zarówno
ze względu na prezentowane na nich
specjalistyczne urządzenia, narzędzia
i technologie, jak i specyficzną grupę ludzi je odwiedzających: kadrę techniczną

średniego i wyższego szczebla. Nic bardziej mylnego – po ostatnich edycjach,
w których brało udział 640 wystawców
i ponad siedemnaście tysięcy profesjonalnych odwiedzających – rekordziści
wspominali o ponad 100 spotkaniach
w ciągu 2–3 dni targów! To imponujący wyczyn, traktowany w kategoriach
wielkiego sukcesu, który cieszy również
nas – organizatorów przedsięwzięcia.
Na koniec jeszcze jedna, osobista
refleksja – takich osób jak wspomniany na początku Pan Piotr spotkałem
w ciągu mojego „targowego życia” wiele. Każda z nich była jednak wyjątkowa
i miała wpływ na to kim jestem i co robię. Każde spotkanie przyniosło nową
znajomość, a czasem również przyjaźń
w trudnym – dla historyka z wykształcenia – technicznym świecie. Dlatego
mając na uwadze to doświadczenie
każdego zachęcam – spotykajcie się,
rozmawiajcie, zaprzyjaźniajcie i uczcie
się – również na targach.
Karol Miernikiewicz

Efektywnie i energetycznie
mają swoje miejsce spotkań – biznesowych i nieco mniej oficjalnych.
Dla Zwiedzających z kolei Targi 4Insulation i Targi EFE są kompendium
wiedzy. O nowych produktach, zmianach w prawie, ale także o sposobach
na… oszczędzanie. Przede wszystkim
energii. Bardzo cennej, bo kosztownej. Zyskać, nie tracić. Tym kryterium
w głównej mierze powinni się kierować
przedsiębiorcy, chcący poprawić gospo-

darowanie energią. I dla nich właśnie
raz na dwa lata Targi w Krakowie przygotowują profesjonalną arenę spotkań
z wiodącymi na rynku producentami
materiałów izolacyjnych oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętego sektora
efektywności energetycznej z całego
świata.
Łukasz Dziedzic
www.4insulation.eu
www.efe.krakow.pl

Fot. Archiwum TwK

– Branża jest niszowa, hermetyczna,
praktycznie wszyscy Wystawcy się
znają. Targi są świetną okazją do spotkania, wspólnej kawy. To także oczywiście idealna okazja do zdobycia nowych Klientów. Poznaliśmy tutaj wiele
osób, odbyliśmy wiele rozmów, m.in.
z potencjalnymi Klientami z Indii. Już
dziś mogę zapewnić, że za dwa lata
pojawimy się tutaj ponownie – tak oceniał udział w Targach 4Insulation i EFE
prezes firmy firmy Tinsmith & Insulation, Jarosław Bień, jeden z wielu wystawców uczestniczących w jesiennych
targach.
Trudno o lepsze podsumowanie imprezy, która raz na dwa lata pod jednym dachem gromadzi niemal wszystkich przedsiębiorców, funkcjonujących
w branży izolacji przemysłowych. To dla
nich wyśmienita i często jedyna okazja do spotkania face to face. Znają się,
zdrowo ze sobą konkurują, ale w natłoku
codziennych obowiązków nie mają czasu,
by usiąść przy wspólnym stole i wymienić
się opiniami na temat rynku, na którym
funkcjonują. Dzięki Targom w Krakowie

www.targi.krakow.pl
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Premiera na miarę Oscara
Targi od zawsze były miejscem spotkań dystrybutorów
i producentów z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami.
Są jednak branże, które nie mają w Polsce dedykowanych
im targowych wydarzeń. Tak do niedawna było w przypadku
przedstawicieli rynku elementów złącznych. Było, ponieważ
w dniach 28–30 listopada 2017 r. Targi w Krakowie,
we współpracy z wydawnictwem Elamed Media Group,
zorganizowały 1. Międzynarodowe Targi Elementów
Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND.
miał swojego miejsca spotkań. Wspólnie
z Targami w Krakowie postanowiliśmy
to zmienić. Wstępnie zakładaliśmy, że
pierwsza edycja zakończy się sukcesem,
jeżeli do Krakowa przyjedzie 30 Wystawców. Ostatecznie lista zamknęła się
na 110. pozycji”.
Targi to nie tylko stoiska Wystawców. Organizatorzy zadbali także o warstwę merytoryczną. Okazją do spotkania w gronie ekspertów był I Kongres
Elementów Złącznych, zorganizowany
przez Elamed Media Group. W trakcie
prezentacji specjaliści z branży przedstawili
innowacyjne
rozwiązania
w zakresie wykorzystania i zastosowania elementów złącznych oraz specjalistycznych narzędzi.
W tym samym czasie Zwiedzający – w ramach Targów EUROTOOL® oraz
towarzyszących im salonów tematycz-

Fot. Archiwum TwK

Premierowa edycja spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem. Zdecydowana większość firm prezentujących
na Targach swoją ofertę (aż 73%!) przyjechała do Krakowa z zagranicy, m.in.
z Chin, Czech, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA
i Włoch. Imponująco prezentują się też
statystyki Zwiedzających: na Targach
FASTENER POLAND oraz równocześnie
odbywających się targach narzędziowo-obrabiarkowych EUROTOOL® pojawiło
się niemal 11 tysięcy osób, z czego 26%
to goście z zagranicy.
Potrzebę targowego spotkania podkreślał m.in. dr Marek Łangalis, redaktor naczelny czasopisma FASTENER:
„Polski rynek elementów złącznych
jest bardzo rozdrobniony, działa na nim
blisko 1500 podmiotów. Do tej pory nie
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nych – spotkali się z producentami i dystrybutorami obrabiarek i narzędzi do obróbki materiałów oraz firmami z sektora
usług przemysłowych. Po raz kolejny
przekonali się, że prezentowane w EXPO
Kraków innowacje mają realne kształty i wymiary – można je było dotknąć,
zobaczyć jak pracują, sprawdzić w akcji. Można było również dobić – nomen
omen – targu: uzupełnić park maszynowy lub podpisać kontrakt na wykonanie
specjalistycznych usług. Świetną do
tego okazją był Salon Kooperacji Przemysłowej, dedykowany przedsiębiorcom poszukującym nowych partnerów
w biznesie. Jego formuła jest bardzo
prosta, a zarazem niezwykle skuteczna:
w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni
uczestnicy Salonu rozmawiają o pojedynczych projektach, często na Targach
podpisując kontrakty na konkretne zlecenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także praktyczne warsztaty druku
3D, zorganizowane w ramach II Forum
Druku 3D.
Na sukces Targów EUROTOOL®
i FASTENER POLAND złożyło się kilka
czynników, ale bez wątpienia jednym
z ważniejszych była wspomniana już
wcześniej duża frekwencja. Zadowolenia z tego faktu nie kryli Wystawcy, dla
których targi są najlepszą możliwością
odbycia wielu biznesowych spotkań
w krótkim czasie i w jednym miejscu.
Komplementów nie szczędził m.in.
Marcin Hoszwa, Marketing and Business Development Manager z SECO
TOOLS (POLAND) Sp. z o.o.: „Z udziału w wystawie jesteśmy zadowoleni –
ruch na naszym stoisku był duży i odwiedzają nas stali, ale również i nowi
klienci […]. Dla nas dodatkowym atutem jest Kraków – w tym rejonie mamy
wielu klientów i możemy się z nimi tutaj spotkać”.
Najbliższą okazją do spotkania w podobnym gronie branżowych specjalistów
będą 2. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® (czyt. str. 8).
Krzysztof Imiołczyk
www.eurotool.krakow.pl
www.fastenerpoland.pl

Tytan XXI wieku

pozytów, dostarcza branża budowlana.
Wystarczy wspomnieć o prezentowanych na targach kompozytowych prętach zbrojeniowych.
– Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego nimi zainteresowania! – stwierdził
Grzegorz Troch, Prezes Zarządu firmy
Trokotex – Na czym polega ich innowacja? Są tańsze i bardziej wytrzymałe
od stali. Odporne na korozję i czynniki
chemiczne, łatwe w transporcie, wygodne w montażu. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle hydrotechnicz-

nym czy energetycznym, budownictwie
drogowym oraz w branży budowlanej –
wykorzystuje się je do przygotowania
zbrojeń fundamentów i słupów.
Niegdyś aluminium zastąpiło stal.
Obecnie kompozyty coraz częściej wypierają tradycyjne materiały stosowane
w różnych gałęziach przemysłu. Za ich
sprawą rewolucja przemysłowa nabiera
zupełnie innego wymiaru. Dzieje się to
na naszych oczach!
Dorota Gurgul
www.kompozyty.krakow.pl

Agnieszka Grzelak,
Business Development
Manager, Bernd Siegmund GmbH
Muszę przyznać, że
Międzynarodowe Targi
Obrabiarek, Narzędzi
i Urządzeń do Obróbki
Materiałów EUROTOOL® to jedne z najlepszych targów w Europie. Przygotowywaliśmy się do nich cały rok i było warto, bo
impreza spełniła nasze oczekiwania. Uważam, że tegoroczna edycja była bardzo dobra i efektywna, gdyż nawiązaliśmy wiele
nowych kontaktów z klientami. Cieszy
nas, że przychodzą tu ludzie, którzy wiedzą czego chcą, a my możemy im pomóc.

Julian Eder,
Product Manager
HELM AG
– Olbrzymią zaletą Targów KOMPOZYT-EXPO®
jest możliwość spotkania w jednym miejscu
i czasie naszych dotychczasowych Kontrahentów. To jednak nie
wszystko – obecność tutaj jest także świetną okazją do nawiązania kontaktu z nowymi Klientami z branży, począwszy od producentów materiałów, maszyn i urządzeń do
ich obróbki aż po Klientów końcowych. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym
wyjątkowym wydarzeniu i już dziś nie mogę
się doczekać przyszłorocznej edycji!

Simona
Hanzlikova,
International Sales
Representative,
Havel Composites
– Odpowiadam za sprzedaż naszych produktów
w Europie Wschodniej
i kluczowa jest dla nas obecność na Targach KOMPOZYT-EXPO® potencjalnych
Klientów z tego właśnie regionu. Bardzo się
cieszymy, że możemy być częścią tej wystawy. Ważny jest dla nas kontakt z nowymi
Klientami – odbyliśmy tutaj w Krakowie
wiele bardzo dobrze rokujących spotkań,
nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Fot. Archiwum TwK

Bolidy wyścigowe, rakieta, łódź solarna, bezzałogowy samolot. Designerska
umywalka, kule ortopedyczne, przęsła
mostu, pręty zbrojeniowe, tarcze hamulcowe w samochodzie czy… korek do
wina. Teoretycznie nie mają ze sobą nic
wspólnego. Jest jednak coś, co je łączy –
materiały kompozytowe, z których zostały wykonane. Większość z nich została
zaprezentowana w październiku na Targach KOMPOZYT-EXPO®, jednym z trzech
wydarzeń w Europie, dedykowanych tej
niezwykle szybko rozwijającej się branży.
W czym tkwi sekret sukcesu kompozytów, od dawna określanych mianem
materiałów przyszłości? Między innymi
w tym, że dla ich zastosowania nie ma
żadnych ograniczeń. Idealnie sprawdzają się w produkcji krótkich serii danego
wyrobu – samo stworzenie modelu i formy jest tańsze w porównaniu np. z koniecznością użycia wtryskarek i nie wymaga zastosowania wielkich maszyn czy
kosztownych inwestycji. Nawet najbardziej wymyślny przedmiot można stworzyć raptem w tydzień. Konieczne jest
wykonanie modelu, a następnie formy,
z której wytwarzany jest końcowy wyrób
kompozytowy. Klient dostaje dokładnie
ten produkt, którego oczekuje, bez konieczności uruchamiania skomplikowanych i drogich linii produkcyjnych.
Najlepszych przykładów, ilustrujących innowacyjne wykorzystanie kom-

www.targi.krakow.pl
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Spotkania zmieniają przemysł

Fot. Archiwum TwK

Żyjemy w erze
dynamicznie rozwijającej się technologii.
Zmiany zwykle
przynoszą ze sobą
korzyści – wspomagając rozwój kultury
i cywilizacji.
Szukając rozwiązań
tych dylematów spotykamy się z innymi
ludźmi by znaleźć
poradę.
Jednak by zdefiniować problem, należy
wcześniej przemyśleć temat spotkania,
inaczej nie przyniesie ono zamierzonego celu. Czy sprawdza się to również
w przypadku spotkań na targach przemysłowych?
Wyjątkowo trafnej odpowiedzi na to
pytanie udzielił kiedyś jeden ze stałych
wystawców odbywających się równocześnie w EXPO Kraków Międzynarodowych
Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich – SyMas oraz
Międzynarodowych Targów Utrzymania
Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – Maintenance. Zapytany o opinię
na temat osób odwiedzających targi powiedział: „Cieszy mnie to, że na tę imprezę przychodzą ludzie z problemami.
Z konkretnymi problemami”.

Trzeba sobie bowiem uświadomić,
że temat magazynowania czy transportu materiałów sypkich występuje
w wielu przedsiębiorstwach i w każdym
przypadku różni się w detalach. Każdy
materiał sypki ma inną technologię obróbki – innych urządzeń będziemy stosować do przerobu zboża, a innych do
cementu czy chemikaliów w proszku. Po
prostu – mnogość materiałów i mnogość
problemów.
Z podobnymi wyzwaniami muszą się
mierzyć specjaliści z branży utrzymania
ruchu, czyli klienci targów Maintenance, którzy spotykają sie w EXPO Kraków.
Niektóre ich dylematy są uniwersalne
i ogólne – poprawa efektywności, redukcja kosztów pracy urządzeń czy zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Piotr Paczóski
Endress+Hauser
Polska Sp. z o.o.
Jesteśmy bardzo mile
zaskoczeni frekwencją.
Widzimy duże zainteresowanie zwiedzających i nie są to wizyty
kurtuazyjne. Klienci mają konkretne
pytania i szukają konkretnych rozwiązań.
Lokalizacja Targów jest optymalna, dużym
udogodnieniem jest także część restauracyjna i wypoczynkowa.

Łukasz Koziołek,
Biko-Serwis Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Tegoroczna edycja Targów SyMas charakteryzuje się dużą liczbą
wystawców i zwiedzających. My przyjeżdżamy
tu od 5 lat i bardzo nam się podoba. Targi
ewoluują w dobry kierunku. Jest coraz więcej klientów, szczególnie nowych, co nas
bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Targi będą jeszcze lepsze.
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Są też takie, które wymagają głębszego
i bardziej specjalistycznego podejścia.
Na szczęście są targi! Podczas spotkań z wystawcami poruszane są jasno
sprecyzowane tematy, a żadne pytanie
nie pozostaje bez odpowiedzi. „Widzimy
duże zainteresowanie zwiedzających
i nie są to wizyty kurtuazyjne. Klienci
mają konkretne pytania i szukają konkretnych rozwiązań” – tak podsumował swoje spotkania na ostatniej edycji targów SyMas i Maintenance Piotr
Paczóski – Dyrektor Marketingu firmy
Endress+Hauser Polska – jednego z potentatów na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej.
Podobnych wypowiedzi było wiele –
bowiem obie imprezy targowe, unikalne w swej tematyce w Europie Środkowo–Wschodniej – zgromadziły podczas
ostatniej edycji niemal 200 wystawców
i ponad 2600 odwiedzających, którzy
chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.
Obserwując takie reakcje można postawić hipotezę, że targi SyMas i Maintenance przyczyniają się do zmian
w polskim przemyśle. Pomagają rozwiązać konkretne problemy i stawić czoła
zupełnie nowym wyzwaniom technologicznym.
Karol Miernikiewicz
www.symas.krakow.pl
www.mtc.krakow.pl

Targi łączą pokolenia!

Ale obecni seniorzy różnią się znacznie
od tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat: pozostają dłużej aktywni, poszukują nowych sposobów na spędzanie
wolnego czasu, interesują się nowinkami technologicznymi ułatwiającymi
życie na emeryturze. To dla nich i ich
rodzin Targi w Krakowie we współpracy
z Grupą Polska Press przygotowały jesienią wydarzenie, jakiego w południowej Polsce jeszcze nie było.
80 wystawców, ponad 2 000 zwiedzających oraz bogaty program towarzyszący – wszystkie te elementy sprawiły, że

premierowa impreza dla aktywnych seniorów została bardzo ciepło przyjęta. Na
targach swoją ofertę zaprezentowali m.in.
przedstawiciele producentów kosmetyków, biżuterii, zdrowej żywności, biur podróży, sanatoriów, firm medycznych oraz
branży kulturalno-rozrywkowej.
Wydarzenia i projekty towarzyszące
imprezie sprawiły, że każdy znalazł na
niej coś dla siebie. Odwiedzający docenili możliwość osobistego spotkania
z wyjątkowymi gośćmi specjalnymi,
a w Strefie Pokazów Specjalnych, zlokalizowanej na hali wystawienniczej, największy entuzjazm widowni wzbudziły
pokaz mody z seniorkami w roli modelek
i występ Teatru Po Latach ze Świątnik
Górnych, w którym występują głównie
osoby w wieku emerytalnym. Gromkie
brawa zebrały występy zespołów (m.in.
Chóru Gospel Senior, Jędrusie czy Złota
Jesień), podczas których artyści-seniorzy
zarażali widownię swoją energią i pokazywali, że można się dobrze bawić w każdym wieku! Program całego wydarzenia

był bardzo zróżnicowany: oprócz wspomnianych atrakcji na zwiedzających
czekały m.in. warsztaty szydełkowania,
porady stylistki Krystyny Bałakier prowadzącej bloga dla kobiet 50+ czy wystawy prac artystycznych (m.in. ikon i obrazów haftowanych).
– Nad organizacją tego typu wydarzenia zastanawialiśmy się już od kilku
lat. Zależało nam jednak na stworzeniu imprezy wyjątkowej, która swym
zakresem wykroczy poza ofertę stricte
medyczną. Cieszę się, że udało nam się
zorganizować wydarzenie międzypokoleniowe, które odwiedziły całe rodziny.
Przełamać stereotypy i pokazać osobom
będącym na emeryturze, że jest jeszcze
wiele do zrobienia, że można być bardzo
aktywnym seniorem – podsumowuje
Ewa Woch, wiceprezes Targów w Krakowie, organizatora wydarzenia, dodając,
że wejdzie ono na stałe do targowego kalendarza Krakowa.
Agnieszka Ziemiańska
www.targiseniora.krakow.pl

Fot. Archiwum TwK

Postępy w medycynie oraz
większa dbałość o zdrowie
powodują, że żyjemy dłużej.
Najlepszym tego dowodem są
dane demograficzne – coraz
większy odsetek społeczeństwa stanowią osoby starsze.

www.targi.krakow.pl

Merkuriusz targowo-kongresowy

13

SPOTKAŃ ODSŁONA TRZECIA

Targi HORECA® są jak
idealnie skomponowane
menu – kompletne
i bogate! Z roku na rok
zyskują na znaczeniu –
inspirują, są miejscem
wymiany myśli,
prezentacji branżowych
nowości.
Ich 25. edycja była
okazją do zorganizowania
wyjątkowego spotkania,
które skupiło w EXPO
Kraków Wystawców,
Zwiedzających oraz
specjalnie na ten dzień
zaproszonych gości.
Podczas pierwszego dnia na scenie wystąpiło 55 muzyków Orkiestry Wieniawa
pod batutą Jarosława Ignaszaka oraz
dwóch wybitnych szefów kuchni: Michał
Cienki (Młody Talent 2017 Gault&Millau
Polska) i Paweł Wojtyga, którzy zabrali
publiczność w wyjątkową kulinarno-muzyczną podróż. W rytm taktów po
raz drugi w Polsce odegranego utworu
„Menu for wind band” Carlosa Pellicera szefowie kuchni stworzyli swoje autorskie dania. W ten oryginalny sposób
organizatorzy Targów docenili ludzi,
którzy tworzą branżę HORECA®, kreują
trendy i powodują, że przygotowywane
potrawy stają się dziełami sztuki. Koncert wzbogaciła multimedialna opowieść z wybitnymi szefami kuchni w rolach głównych. Mistrzowie opowiadali
o początkach swojej przygody z branżą,
pokonywaniu przeciwności losu oraz
dwudziestopięcioletniej historii jednego
z najważniejszych w Polsce targowych
spotkań branży gastronomicznej i hotelarskiej – targach HORECA®.
Iwona Miliszkiewicz
www.horeca.krakow.pl
14
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Fot. Archiwum TwK

Jubileuszowe targi

Spotkania przy 		 
Dwa najważniejsze spotkania roku.
Dwie największe imprezy branży winiarskiej. Jedno miejsce – EXPO Kraków.
Takie połączenie po prostu musiało się
udać! Od piętnastu lat Międzynarodowe
Targi Wina w Krakowie ENOEXPO® są
najważniejszym i największym wydarzeniem branży winiarskiej w Polsce.
Ostatnia edycja była jednak wyjątkowa,
gdyż – odbyła się pod hasłem Dni Polskiego Wina.
Przy winie spotykamy się coraz częściej prywatnie, ale przy winie spotyka się też branża winiarska. Podczas
ENOEXPO® na XII Konwencie Polskich
Winiarzy ponad 100 przedstawicieli 60
polskich winnic dyskutowało na temat
branży, produkcji wina oraz przepisów
prawnych. W czasie degustacji grupa
zaproszonych ekspertów omówiła 40
win z różnych stron Polski. Dodatkowo
uczestnicy mieli okazję zaprezentować
swoje produkty na specjalnie w tym
celu przygotowanych stoiskach pod-

www.targi.krakow.pl

czas prezentacji polskich regionów winiarskich.
– Coraz więcej ludzi przekonuje się,
że polskie wina dorównują tym z krajów
typowo winiarskich. Najlepiej świadczy

Kuchnia od serca

Fot. Archiwum TwK

Ona konkretna, zakochana w tradycji,
ceniąca wyraźne smaki, indywidualistka. On romantyczny, towarzyski, uwodzący, znający swoją wartość. Gdańsk,
Pomorze w zimowej scenerii i dwa dni,
które sprawiły, że o ich współpracy było
głośno.
Oto kulisy spotkania kuchni francuskiej i polskiego kunsztu kulinarnego,
które miało miejsce podczas minionych
Targów Wyposażenia i Produktów dla
Gastronomii FOOD-to-GO. Doszło do
niego w Strefie Prezentacji i Warsztatów, gdzie od pierwszej edycji cenieni
w branży szefowie kuchni spotykają
się z gośćmi targów. W tym roku można
było spróbować potraw, wywodzących
się z kuchni francuskiej, okazało się, że
połączenie polskiej tradycji z inspiracjami z nad Sekwany dało wyśmienity
efekt. Za sprawą targów dwa zimowe,

spędzone nad morzem dni nie były
mroźne – wszystko dzięki gorącej i serdecznej atmosferze płynącej ze spotkań
z gośćmi i wystawcami. To tu bowiem

		  winie

Fot. Archiwum TwK

o tym brak win z 2016 roku w naszych
winnicach. Polacy wybierają polskie
wina ze względu na ciekawość. Ci, którzy się na nie decydują są zaskoczeni, że
w naszych trudnych warunkach klima-

tycznych winiarze polscy są w stanie produkować naprawdę dobre wina – mówił
podczas targów Paweł Góźdź, Wiceprezes
Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie.
Polskie wina doceniła też Elizabeth
Gabay MW – jedna z najwybitniejszych
znawczyń wina różowego na świecie,
która na Targach ENOEXPO® prowadziła degustację różowych win z najwyższej
półki, wyróżnionych medalami podczas
konkursu International Rose Championship, zorganizowanego w maju 2017
roku przez magazyn „Czas Wina”. –
Bardzo interesujące jest to, że na Targach ENOEXPO® można zobaczyć wina,
których na innych międzynarodowych
targach nie ma, np. z Gruzji. Miałam też
okazję skosztować win z 4 polskich winiarni i zrobiły na mnie duże wrażenie.
Mają w sobie wyrazistą kwasowość połączoną z odrobiną cukru – to je wyróżnia
i sprawia, że mają swój styl.
Magdalena Pawłowska
www.enoexpo.krakow.pl

spotyka się branża, odkrywając tajniki
„kuchni od serca”.
Katarzyna Gościańska
www.foodtogo.pl
Wioletta
Wieczorkiewicz,
Directo
Na Targach ENOEXPO®
wystawiamy się po raz
drugi i uważamy, że jest
to impreza bardzo prestiżowa i warto tu być.
Na naszym stoisku mamy gości z Włoch,
którzy mogą nasze wina reklamować – to
znakomite miejsce na zaprezentowanie
swoich produktów. Cieszymy się, że na
ENOEXPO® możemy spotkać się z naszymi
stałymi, jak i potencjalnymi klientami.
Kamil Kartanowicz,
Komat
Zainteresowanie zwiedzających jest duże,
prowadzimy tutaj konkretne rozmowy na
konkretne tematy, a na
tym właśnie najbardziej
nam zależy. Targi są jedną z lepszych form
zaprezentowania nowych produktów,
wprowadzanych na rynek – takiego efektu
nie da reklama internetowa czy wizualizacja 3D. Tutaj produktów można dotknąć
i sprawdzić ich funkcjonalność.

www.targi.krakow.pl
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Premiery, pojazdy z zaawansowanymi
systemami autonomicznej jazdy, samochody z silnikami elektrycznymi,
których osiągi przewyższają te oferowane przez auta z najmocniejszymi
benzynowymi jednostkami, nowinki
technologiczne, ułatwiające kierowcom
życie i gwarantujące im spore oszczędności, a ponadto setki ultranowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych,
transportowych i nowe podejście do
przemieszczania się – tak wygląda
motoryzacyjna przyszłość, którą każdy Zwiedzający 5. Edycji MOTO SHOW
w Krakowie w dniach 19–20 maja 2018 r.
będzie miał na wyciągnięcie ręki.

Fot. Archiwum TwK

Pojazdy autonomiczne
i latające, aplikacje
mobilne, car-sharing,
e-mobility, pojazdy
o napędzie elektrycznym,
wodorowym i hybrydowym,
zrównoważony transport
publiczny oraz efektywna
logistyka – to 5. element
motoryzacji, skupiający
wokół siebie wszystkie
jej żywioły. Taka będzie
też 5. edycja MOTO SHOW
w Krakowie – wielkie
święto moto świata, które
wprowadzi jego miłośników
w przyszłość.

Fot. Archiwum TwK

Piąty element – spotkaj

Targi MOTO SHOW to także Motorsport – dziedzina motoryzacji, która
w wielu przypadkach wyznacza jej
kierunki. To rozwiązania stosowane właśnie w motorsporcie często
z powodzeniem wchodzą do masowej
16
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Fot. Archiwum TwK

Spotkaj to, co nadaje
motoryzacji ton

Fot. Archiwum TwK

przyszłość motoryzacji!
produkcji. Pojazdy rajdowe, wyścigowe, te przeznaczone do driftu i wiele
innych… oraz przede wszystkim ci,
którzy prowadzą je do mety. MOTO
SHOW to niebywała okazja, by poznać
i porozmawiać ze swoimi idolami. Bartosz Ostałowski, którym zachwyca się
cały motoryzacyjny świat, Karolina
Pilarczyk zwana Królową Polskiego Driftu, Jerzy Dudek, legendarny
bramkarz reprezentacji Polski w piłce
nożnej i Liverpoolu, który ścigał się
w Pucharze Volkswagena czy Krzysztof Hołowczyc, ikona polskich rajdów
to tylko jedni z wielu, których można
było spotkać do tej pory w Krakowie.
Kto wystąpi w roli Gościa Specjalnego
5. Edycji Targów? Przekonamy się już
niebawem!

Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

Spotkaj ludzi
takich, jak ty
Na MOTO SHOW nie może też zabraknąć
strefy Tuning Show, w której wszyscy
kochający motoryzację i swoje pojazdy
nieco bardziej niż przeciętny Kowalski,
mogą pochwalić się swoimi wyjątkowymi samochodami. Lśniące karoserie,
ogromne 20-calowe felgi, zmodyfikowane i piekielnie mocne silniki oraz niesamowity klimat – tak wygląda Tuning
Show. Każdy, kto marzy o zmodyfikowaniu silnika, dodaniu do samochodu felg
w stylu „stance” czy dołożeniu „szpery”, musi odwiedzić tę strefę i spotkać
takich samych zapaleńców.
5. edycja MOTO SHOW w naturalny
sposób wprowadzi wszystkich miłośników motoryzacji w przyszłość, będąc
rozwinięciem dotychczasowych edycji. Luc Besson w filmie Piąty Element
ukazał miłość jako jeden z żywiołów,
wokół którego skupione są pozostałe.
Zapraszamy wszystkich miłośników
motoryzacji do skupienia się wokół jej
przyszłości i odwiedzenia Targów MOTO
SHOW w Krakowie.
Marek Jaromin
19–20 maja 2018 r.
www.motoshow.krakow.pl

www.targi.krakow.pl
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W świecie opakowań
inż. Petr Kral,
Decapulp,
Sales Manager
– Z udziału w imprezie
jesteśmy bardzo zadowoleni, między innymi
ze względu na międzynarodowy
charakter
wystawy oraz wysoki poziom organizacji.
Moim zdaniem te targi opakowań w niczym nie ustępują tym, organizowanym
np. w Norymberdze czy Dusseldorfie. Nasze stoisko odwiedziło sporo Klientów
i z rozmów tutaj odbytych osobiście jestem
zadowolony. Dla mnie nie liczy się ilość ale
jakość.

Poszukując idealnego opakowania dla swojego produktu
trzeba przebyć długą drogę – dziesiątki witryn internetowych,
sterty folderów i setki reklam. 34 gigabajty danych,
czyli odpowiednik 100 tysięcy słów – taka porcja informacji
codziennie dociera do przeciętnego użytkownika Internetu,
który przeszukuje sieć.
To znacznie przekracza możliwości adaptacyjne mózgu. Jak zatem wybrać opakowanie dopasowane do potrzeb, które
przy okazji wyróżni się spośród setek
sobie podobnych? Wystarczy odwiedzić
10. Międzynarodowe Targi Opakowań
Packaging Innovations 2018 by do-

kaging Innovations odbędzie się bowiem
finał 7. edycji konkursu „Strefa Studenta”. Designerzy z pewnoscią zaskoczą
jury i gości wystawy nieszablonowymi
pomysłami, stając przed szansą rozpoczęcia kariery zawodowej w dynamicznie
rozwijającej się branży opakowań.

tknąć, ocenić i zobaczyć na własne oczy
opakowanie doskonałe.
Ponad 200 Wystawców z kraju
i z zagranicy zaprezentuje opakowania
kierowane do kilkunastu gałęzi przemysłu. Poza ofertą produktową, goście
wystawcy będą mogli zapoznać się także z pakietem usług adresowanych do
producentów opakowań. Nie zabraknie
technologicznych nowości oraz trendów
prezentowanych przez wiodących w Europie producentów.
Wyjątkowym świętem dla oczu będzie
spotkanie z nowatorskimi projektami
opakowań, które przygotują młodzi i ambitni projektanci. Podczas Targów Pac-

Prawdziwą gratką dla żądnych wiedzy będą z kolei spotkania z uznanymi
ekspertami, którzy opowiedzą o tym,
czym żyje i jak zmienia się branża. Na
seminariach workShops i specjalistycznych konferencjach eksperci z koncernów spożywczych, kosmetycznych
i farmaceutycznych przedstawią nowatorskie rozwiązania, wprowadzane
przez wiodące na rynku marki. Podczas
tegorocznego targowego spotkania, na
jego uczestników będą też czekały dodatkowe atrakcje.
Daria Ciastek
17–18 kwietnia, EXPO XXI Warszawa
www.packaginginnovations.pl

Mariusz Saduś –
ColorPress
– Z udziału w tegorocznej edycji jesteśmy bardzo zadowoleni. Należy
pochwalić m.in. profesjonalne podejście do
Klienta ze strony osób
targi organizujących. Byli bardzo pomocni – można było na nich w każdej chwili
polegać. To duża zaleta Targów PI w porównaniu z innymi imprezami konkurencyjnymi. Nadzwyczaj owocny był pierwszy dzień, odwiedziło nas sporo Klientów
z konkretnymi zapytaniami. Mam nadzieję, że obecność tutaj zwróci się z nawiązką.
Należy podkreślić, że Targi PI odwiedzają
specjaliści z branży, którzy przyjeżdżają
tutaj z bardzo konkretnymi potrzebami.
18

Merkuriusz targowo-kongresowy

Fot. Archiwum TwK

Alicja Hoffmann,
VETROELITE S.p.A.
– Tutaj jest cała branża
w pigułce, bardzo dużo
jest Klientów. Nie bez
znaczenia jest pewnie
miejsce organizacji wystawy. Nie ma potrzeby
organizowana czterodniowej imprezy, jak
to ma miejsce w przypadku konkurencyjnych targów. Dwa, ale za to intensywne dni
wystarczą. Nawiązaliśmy sporo kontaktów
z nowymi Klientami, ale też spotkaliśmy
się z dotychczasowymi. Ta grupa Klientów,
na której nam zależało tutaj jest i dla nas
to ma kluczowe znaczenie.

www.targi.krakow.pl

Na Spaghetti do Krakowa

Fot. Archiwum TwK

z uczelni czy z poprzedniego gabinetu.
A gdy czasu do rozmów nie wystarczy na
targach – można je kontynuować w urokliwych miejscach starego Krakowa.
Rokrocznie biznesowy i towarzyski
Kraków jak magnes przyciąga tysiące stomatologów, techników dentystycznych
i asystentek. Dziarsko kroku dotrzymuje
mu… Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska
odbywają się Targi DENTAMED – nieco
mniejsze w skali, ale równie popularne
i chętnie odwiedzane. W czym tkwi siła
KRAKDENT’u i jego młodszego, wrocławskiego brata? W spotkaniach, m.in.
z nowościami i najlepszymi ekspertami
z branży.

Spotkają się 10 marca podczas prestiżowego kongresu DENTAL SPAGHETTI,
odbywającego się w ramach Międzynarodowych Targów Stomatologicznych
KRAKDENT® w Krakowie. O randze
i popularności wydarzenia najlepiej
świadczy to, że na miesiąc przed inauguracją tegorocznej edycji niemal cała
powierzchnia ekspozycyjna została
wyprzedana, a wszystkie miejsca na
wykłady i warsztaty zarezerwowane! Nikogo nie powinno to dziwić – dla wielu
Wystawców i Zwiedzających krakowskie
spotkanie branży jest numerem jeden
w Polsce i tej części Europy.
Podczas Targów, w ramach kongresu,
prelegenci nie tylko wymienią się doświadczeniami we własnym gronie, ale
przede wszystkim osobiście będą odpowiadać na pytania uczestników i dzielić się z nimi wiedzą. Kongres DENTAL
SPAGHETTI organizowany jest od 17 lat,

ale każda edycja jest niepowtarzalna:
zarówno dla uczestników jak i wykładowców. Bo każda ze stron nauczy się
czegoś nowego, coś nowego usłyszy. Takich niepowtarzalnych spotkań podczas
targów KRAKDENT® będzie dokładnie
23. Tyle właśnie sesji, warsztatów, kursów i szkoleń przygotowano w ramach
KRAKDENT-edu, programu edukacyjnego dla branży stomatologicznej. Do tego
dochodzą liczne prezentacje i szkolenia
organizowane przez wystawców. A to
wszystko w jednym miejscu, w ciągu
trzech dni. I wcale nie chodzi tylko
o zakupy, do nich wystarczy smartfon.
Niemal 10% dentystów, techników dentystycznych, asystentek i higienistek
decyduje się wziąć udział w targach
głównie ze względu na aspekt towarzyski. Tu osobiście spotkają swoje zawodowe autorytety, dawnych nauczycieli,
ulubionych dystrybutorów, kolegów

Fot. Archiwum TwK

Prawdopodobnie w takim składzie nigdy się nie spotkali
i nigdy już się nie spotkają. Połączy ich na chwilę
jedno miejsce, jeden kongres i jedne „obrady okrągłego
stołu”. Dr Spreafico, dr Ferraris i dr Chiodera są z Włoch,
tech. dent. Vinci ze Szwajcarii, dr Gonzalez z Hiszpanii,
dr Lazarescu z Rumunii, a prof. Hardan z Libanu.

– Nie pamiętam dokładnie który raz
prezentujemy ofertę na KRAKDENCIE®,
ale na pewno przekroczyliśmy już dwudziestkę. W kontekście imprez krajowych, odbywających się w danym roku
KRAKDENT® jest dla nas numerem 1.
Przenieśliśmy priorytety i na innych Targach w Polsce już się nie wystawiamy.
Dla nas Targi KRAKDENT® to przyszłościowa impreza – mówi Jacek Ofman,
Ivoclar Vivadent.
Monika Szczęsna
10 marca 2018 r.
www.dentalspaghetti.pl
8–10 marca 2018 r.
www.krakdent.pl

www.targi.krakow.pl
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