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Targi w nowej rzeczywistości
Zęby, rekin i szewczyk Dratewka
Na łów, na łów na łowy do… Krakowa
Rekord Guinnessa na targach
W młodych nadzieja
Czym żyło EXPO na wiosnę
O czym radzili biotechnolodzy i badacze ziemniaka
Z pasją o samochodach
Młody z doświadczeniem to nie oksymoron
Zeroemisyjne łodzie solarne i bolidy najnowszej generacji
O sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologiach w przemyśle
Słowacki z Mickiewiczem na Targach Książki?
Wino, dziczyzna i konkursy
Cyfrowa stomatologia we Wrocławiu
Dlaczego nie lubię Targów w Krakowie

Mimo...
Mimo chłodnych ostatnio, jesiennych dni, gorąco zachęcam do zapoznania się z najnowszym numerem naszego targowo-kongresowego
Merkuriusza.
W świecie naszych targów i kongresów dużo się zmienia, na naszych
oczach zachodzą istotne zmiany, wymuszone niejako przez rozwój
technologii i nowe możliwości, jakie ona daje. Czy technologia sprawi,
że sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Czy nie będziemy już czytać książek? Co zrobimy z plaskowymi opakowaniami i co będziemy
jadać w przyszłości? Różnorodność tematów, różnorodność form;
nieustanne zmiany zdominowały nasze życie targowe.
Zmienił się kalendarz naszych wydarzeń – rozszerzył się o dwie, zupełnie
nowe dla Krakowa imprezy targowe (o nich też będzie w tym numerze
Merkuriusza, str. 8-10), zmienił się rodzaj wydarzeń organizowanych
w naszym EXPO. Zmiany dotyczą również krajobrazu wokół nas –
ulica Galicyjska niedługo będzie połączona z Nowohucką, a więc
nasze EXPO będzie łatwiej dostępne, dookoła powstaje duże centrum handlowo-usługowe, a my przygotowujemy plany rozbudowy:
zbliża się czas budowania kolejnej hali wystawienniczej.
Takie wyzwania dodają nam siły i energii, co na pewno zobaczycie,
uczestnicząc w naszych wydarzeniach: tych w EXPO Kraków, i tych
organizowanych przez Targi w Krakowie w innych miastach!
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Targi w Krakowie
- nowy rozdział

Po trudnym pandemicznym czasie Targi w Krakowie piszą kolejny
rozdział w swojej historii. Dynamiczny rozwój technologiczny, nowe
oczekiwania rynku pracy, transformacja ekologiczna oraz napięta
sytuacja geopolityczna – mają ogromny wpływ na kształt i charakter
imprez. Zmienia się świat wokół, a razem z nim zmienia się branża
spotkań. Szeroki wachlarz imprez sprawia, że targi stają się areną
wymiany myśli i doświadczenia z zakresu różnorodnych dziedzin,
m.in. przemysłu, medycyny, gastronomii, winiarstwa, opakowań,
designu, czy literatury. Targi, które do niedawna kojarzyły się głównie
ze stoiskami, obecnie łączą w sobie wiele innych elementów:
szkolenia, warsztaty, prezentacje, debaty, pokazy, spotkania z gośćmi
specjalnymi. Dzięki wykorzystaniu licznych narzędzi organizatorzy
proponują również udział w webinarach, czy branżowych podcastach.
Rola edukacyjna coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan, a jak
powszechnie wiadomo, wszystko zaczyna się od wiedzy, również
biznes. Dzięki współpracy z ekspertami, targi pomagają w odnalezieniu
odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.
Umiejętność zarządzania zmianą pozwoliła Targom w Krakowie
w krótkim czasie na dywersyﬁkację działań, co przełożyło się na
wzrost zainteresowania targami wśród 20- i 30-latków. Już podczas
ubiegłorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®
prasowe nagłówki informowały, że „targi odmłodniały”. Nowi klienci
mają nowe potrzeby, a rolą targów jest odpowiedź na te potrzeby.
W jeszcze lepszym zrozumieniu nowych grup odbiorców pomocni
są młodzi ludzie, którzy licznie zasilili zespoły organizacyjne. Ich świeże
podejście, otwartość, odwaga i znajomość nowych technologii sprawiają,
że nowy rozdział targów zapowiada się bardzo ciekawie.
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Zdarzyło się

5

Chory

ząb rekina
i niespodziewana podróż doktora Dratewki

Tak właśnie zaczynała się przygoda, w której udział wziąć mógł każdy uczestnik
kwietniowych targów KRAKDENT®. By pomóc doktorowi Dratewce, należało
na określonych stoiskach wykonać zadania konkursowe, zebrać wszystkie
przedmioty niezbędne do podróży Dratewki i odebrać nagrodę.
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Gra terenowa na targach? Czemu nie! To doskonały pomysł, by zaangażować
zarówno zwiedzających jak i wystawców do interakcji. W tym roku na targach
KRAKDENT® odbyła się kolejna odsłona gry terenowej DENTOEXPRESS i wzięło
w niej udział rekordowo wielu uczestników. Portal DENTONET jako pomysłodawca
i organizator akcji zauważył, że z roku na rok zgłasza się więcej uczestników i gra
cieszy się większą popularnością, zaś sami gracze mówili, że zabawa stała się
bodźcem do nawiązywania kontaktów i przełamywania lodów przez bardziej
nieśmiałych. Dzięki niej swobodniej rozmawiali i zapoznawali się z wystawcami.
Korzyść dla każdego!
Czy doktor Dratewka wyleczył rekinowi chory ząb? Oczywiście!
Ciekawe, jaka przygoda czekać nas będzie za rok.

www.krakdent.pl
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Monika Szczęsna

Pasja

łączy pokolenia
Wiosną w EXPO Kraków po raz pierwszy i w dodatku bardzo licznie
zgromadziła się brać łowiecka − ludzie, dla których kontakt z naturą jest
nieodzownym elementem życia; ludzie, którym zależy na ochronie ojczystej
przyrody; ludzie, którzy swoją pasję z zaangażowaniem przekazują kolejnym pokoleniom. W trakcie premierowych dwudniowych targów HUNT
& FISH EXPO nie zabrakło dostosowanych do różnych grup wiekowych
elementów edukacyjnych. Ich celem było budowanie − szczególnie
wśród najmłodszych − pozytywnego wizerunku polskiego łowiectwa.

Sygnały łowieckie jako system porozumiewania są nieodłącznym
elementem zwyczaju myśliwskiego. Dlatego podczas uroczystego
otwarcia targów nie mogło zabraknąć sygnału przywołania i powitalnego
koncertu. Usłyszeliśmy nie tylko Marsz Myśliwski, ale nawet Łowczą
Cza-czę i Jager-Blues.
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Kto wie jak nazywają się siekacze
u zająca? Czy podkowę należy
utożsamiać jedynie z koniem,
a ﬂaga wyłącznie łopocze na
maszcie? Kto ryczy, kto ględzi,
kto stęka, a kto wdziewa
popielate lub rude suknie?
Te intrygujące pytania skierowane były do młodych śmiałków,
którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy łowieckiej
"Magnus Venator 2022".
Duże zainteresowanie wywołały pokazy sztuki wabienia jeleni, danieli,
dzików, lisów i ptactwa oraz prezentacja ptaków łowczych – mało kto
wie, że sokolnictwo, jako pradawna dziedzina łowiectwa, znajduje się na
liście Niematerialnego Dziedzictwa
Kultury Ludzkości UNESCO.
O ptakach łowczych, historii
powrotu sokoła wędrownego
na polskie niebo, o sokolnictwie
jako stylu życia opowiadali sokolnicy, a publiczność miała możliwość
sfotografowania się z sokołem
wędrownym lub myszołowem.
Równie wdzięcznie wypadły
prezentacje psów polskich ras
myśliwskich, psy myśliwskie występowały nie tylko na targowym
wybiegu: każde ich pojawienie się
przy stoiskach czy w alejkach
targowych wywoływało zachwyt.
Targi Łowieckie HUNT & FISH EXPO stały się areną do wymiany myśli,
poglądów, miejscem prezentacji nowości rynkowych, ale przede wszystkim
pozwoliły uczestnikom na bliższe poznanie świata myśliwych i leśników.
Szczególnie ciekawe okazały się dla osób niezwiązanych z łowiectwem,
mogących na targach doświadczyć bogactwa łowieckich tradycji, posmakować dziczyzny, poznać psy ras myśliwskich oraz ptaki łowieckie.
www.huntﬁshexpo.pl
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Agnieszka Lemańska

Rekord Guinnessa
na targach!
Nowoczesna ﬁzjoterapia opiera się przede wszystkim na technologii,
co mogliśmy zobaczyć podczas premierowej edycji targów „Reha INNOVATIONS Fizjoterapia. Nowoczesna diagnostyka. Odnowa biologiczna”.
Roboty, gry komputerowe wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość
oraz innowacyjny sprzęt treningowy wypełniły stoiska wystawców.
Na wydarzeniu nie zabrakło też fanów leczenia zimnem, czyli metod
takich jak krioterapia, czy… morsowanie!

Niewątpliwym show podczas targów było pobicie rekordu Guinnessa
w najdłuższym przebywaniu w śniegu. Valerjan Romanovski – polski guru
morsowania z Wilna – 1 godzinę, 45 minut i 9 sekund wytrwał pod ponad
70-centymetrową warstwą śniegu. W trakcie bicia rekordu ratownicy
medyczni na bieżąco monitorowali i analizowali parametry życiowe
mistrza i dzielili się obserwacjami z widzami.
www.rehainnovaons.pl
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Ewelina Mółka

Inteligentne opakowanie?

student potraﬁ!

Branża opakowań stoi przed wieloma wyzwaniami, szczególnie związanymi
z ekologią i ograniczeniem wykorzystania tworzyw sztucznych. Studenci
świetnie rozumieją te problemy, dlatego aktywnie szukają innowacyjnych
rozwiązań. Kilka z nich zostało zaprezentowanych podczas Międzynarodowych
Targów Opakowań Packaging Innovaons w Warszawie. Wyróżnienie
w towarzyszącym targom konkursie Strefa Studenta otrzymała Natalia
Stanisławska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która opracowała
opakowanie z folii skrobiowo-chitozanowej z dodatkiem kurkuminy.
Biodegradowalna folia nie tylko pomaga ograniczyć produkcję śmieci,
ale także zapobiega marnowaniu żywności. W jaki sposób? Opakowanie
zmienia kolor, wskazując aktualny stopień świeżości produktu.
www.packaginginnovaons.pl
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Ewelina Mółka

EXPO Kraków

wraca do gry!
Możemy śmiało potwierdzić, że tegorocznej wiosny branża spotkań
rozkwitła na nowo!
W EXPO Kraków gościliśmy zarówno znanych od lat partnerów, jak
i nowych klientów, którzy wprowadzili do naszych przestrzeni dużo
pomysłów i świeżości. A to dopiero początek!

Dwudniowy Międzynarodowy
Kongres i Targi LNE adresowany dla branży beauty cieszył się
wysoką frekwencją. Bliski
kontakt zwiedzających
z producentami i dystrybutorami profesjonalnego sprzętu
i produktów kosmetycznych,
udział w licznych szkoleniach
i prezentacjach jest nieodzowny,
nie zastąpią go żadne zdalne
systemy przeprowadzania
spotkań.

Podobnie było podczas Targów
POLSHOES – najwięksi polscy
producenci prezentowali nowe
wzory obuwia na każdą okazję.
Tylko czekać, aż pojawią się
w naszych sklepach.
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Tej wiosny nie zabrakło również
imprezy cieszącej się od lat szczególnym zainteresowaniem
młodzieży - Magniﬁcon Expo.
Tłumy pasjonatów japońskiej
popkultury sprawiły, że było
kolorowo i bajkowo! Po pandemicznej przerwie wróciło do
EXPO Kraków TATTOOFEST
CONVENTION. Uczestnicy mogli
na własnej skórze (dosłownie)
przekonać się, jak utalentowani
są artyści tegorocznej edycji –
ugościliśmy prawie 200
wystawców z całego świata.
Wydarzeniem cyklicznym, które
od lat odbywa się w EXPO Kraków
w zimie oraz na początku lata są Targi
JUBINALE, dedykowane kupcom,
fachowcom branży jubilerskiej oraz
zegarkowej. Letnia edycja przyciągnęła
wystawców z Polski, Austrii, Belgii,
Czech, Hiszpanii, Indii, Litwy, Niemiec,
Portugalii, Rosji, Rumunii, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
EXPO Kraków wciąż budzi duże zainteresowanie stosunkowo nowej grupy klientów
- branży telewizyjnej i reklamowej. Zupełnie nas to nie dziwi – funkcjonalność
naszych przestrzeni pozwala na dowolną aranżację, w zależności od potrzeb
klienta. Z tych właśnie względów po
raz kolejny grupa GPlus Producon
realizowała u nas teleturniej. Przez
kilka kolejnych dni w naszym obiekcie
kręcono sceny do ﬁlmu… ale to
jeszcze tajemnica!
Jesień w naszym EXPO będzie
równie bogata i tłoczna, z nadzieją
i wielkim apetytem patrzymy więc
na przyszłość branży spotkań.
Agata Guzik
www.expokrakow.com
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Razem dla

zdrowszej przyszłości
EXPO Kraków od zawsze było miejscem wyjątkowych spotkań. Nasze
targi łączą ze sobą przedsiębiorców różnorodnych branż, pasjonatów
licznych dziedzin, mieszkańców Krakowa, jak i uczestników z całego
świata. Jesteśmy dumni, że dzięki organizowaniu kongresów i konferencji
tworzymy przestrzeń do rozmów również dla naukowców, dbających
o naszą zdrowszą przyszłość. Tak było w przypadku 8. edycji wydarzenie
EUROBIOTECH-Central European Congress of Life Sciences.
Według ekspertów wchodzących
w skład głównej komisji, EUROBIOTECH-u, konferencje i kongresy
nigdy nie przestaną być najlepszym
miejscem dla ogłaszania najnowszych odkryć, wymiany pomysłów
oraz planowania współpracy.
Również dlatego edycja, która
odbyła się w czerwcu 2022 roku,
była szczególna. Zjednoczyła dużą
społeczność i pozwoliła na dołączenie nowym członkom − organizatorzy
głośno zachęcali do udziału uznanych
ekspertów, ale także studentów stawiających pierwsze kroki w obszarze
biotechnologii. Blisko 300 uczestników z 12 krajów pojawiło się w Krakowie,
aby móc twarzą w twarz rozmawiać o swojej naukowej pasji.
Biotechnologia medyczna, industrialna i ta poświęcona roślinom były
tematami przewodnimi kongresu. Z pozoru skomplikowane frazy kryją
w sobie istotne dla wszystkich kwese takie jak praca nad szczepionkami,
tworzenie najbardziej potrzebnych leków, czy nowe nadzieje w terapiach
onkologicznych. Dla uczestników konferencji bardzo ważnym zagadaniem
była też pandemia: jej wpływ na teraźniejszość i przyszłość był tematem
jednej z najbardziej obleganych.
Kongres EUROBIOTECH był kolejną imprezą, która mogła się odbyć po
przymusowej przerwie. Takie powroty niezmiennie napawają nas ekscytacją i radością. W końcu możemy wrócić do tego, co robimy najlepiej
- do organizacji wydarzeń, a uczestnicy eventów – do spotkań. A to od
nich zaczyna się sukces.
www.eurobiotech.krakow.pl
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Wiktoria Gleń

EAPR 2022
European Associaon for Potato Research
„We are the potato maﬁa” stwierdził żartobliwie dr Mike Storey członek
honorowy Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka podczas
uroczystej kolacji konferencyjnej w Kopalni Soli w Wieliczce. I trzeba
przyznać, trudno się z tym nie zgodzić. Badacze ziemniaka okazali się
jedną z najbardziej zróżnicowanych i otwartych grup naukowców na
świecie. Przez pięć dni brali udział w konferencji oraz pozostawili po sobie
wiele pozytywnych opinii i deklaracji chęci ponownej wizyty w Krakowie.
21 konferencja European Associaon for Potato Research

www.eapr20.pl
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Gabriela Kameczura

TUNING
SHOW
EXPO

Impreza (nie)
tylko dla fanów
motoryzacji

Prawdziwa pasja nie zna wieku, o czym ponownie przekonaliśmy się
podczas wrześniowego TUNING SHOW EXPO – dwudniowej imprezy
dla fanów motoryzacji.

Wystawa najlepszych, starannie wyselekcjonowanych projektów
tuningowych z Polski, pokazy dri u, przejazdy po specjalnie przygotowanym torze oﬀroadowym, spotkania ze sportowcami oraz youtuberami
z branży tuningu i motorsportu – to zaledwie kilka atrakcji z szerokiego
programu. Jedno jest pewne: za nami niezwykłe show, które oczarowało
zarówno młodszych, jak i starszych fanów czterech kółek.
Atrakcje miały charakter rozrywkowy, jak i edukacyjny. Dri taxi w streﬁe
zewnętrznej, pokazy modeli zdalnie sterowanych przygotowanych do
dri u, darmowe symulatory dachowania, widokowe loty śmigłowcem,
przejazdy super samochodami podczas licytacji z TURBOPOMOC
– to jednane z niespodzianek, jakie znalazły się w rozkładzie jazdy.
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Imprezę spośród innych tego typu w Polsce wyróżnia m.in. to, iż jest
organizowana w hali wystawienniczej. Ten ogromny atut wielokrotnie
podkreślali uczestnicy. Bez obaw o pogodę można było zaplanować
weekend pełen licznych atrakcji. Przez dwa dni uczestnicy mogli zobaczyć
samochody w pełnej krasie – w idealnie czystych warunkach, co dla
właścicieli samochodów dbających o każdy detal jest bardzo ważne.

Co sprawia, że na kilka miesięcy przed wydarzeniem bilety wyprzedają się
w mgnieniu oka? Po prostu pasja, która łączy ludzi i pozwala zapomnieć
o codzienności. TUNING SHOW EXPO tworzą pasjonaci dla pasjonatów
− wkładający w samochody wiele serca i pracy.
TUNING SHOW EXPO miało w sobie wszystko to, co na najlepszej imprezie potrzebne: komfortową przestrzeń, elektryzującą muzykę, wiele
smacznych propozycji w menu i przede wszystkim fantastycznych gości.
hps://www.facebook.com/tuningshowexpo
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Katarzyna Gościańska

Zdarzy się
jesienią
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Nowy

węzeł gordyjski
Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką – kto z nas nie słyszał takiego
zdania od specjalistów, którzy mają za sobą wiele lat doświadczenia w wykonywanym zawodzie? Gdyby jednak rozwinąć bliżej tę myśl, okaże się,
że bez dobrego przygotowania teoretycznego
młody człowiek nie zostanie dobrym fachowcem, umiejącym sprostać
wymaganiom wyspecjalizowanego rynku pracy.
Jak więc połączyć teorię
z praktyką? Odpowiedź
można będzie znaleźć
na najbliższej edycji
Targów INNOFORM®
w Bydgoszczy.

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo
wymagający − przedsiębiorcy poszukują wysoko wykwalifikowanych
i doświadczonych pracowników.
Coraz trudniej ich jednak pozyskać,
o czym doskonale wiedzą przedstawiciele branży narzędziowo-przetwórczej. Z drugiej strony są młodzi ludzie,
którzy chcą zdobywać wiedzę
i kształcić się w zawodach, dających
dobrą perspektywę na przyszłość.
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Ten klasyczny węzeł gordyjski można jednak rozwiązać. Jak? Tak jak, trzeciego
dnia targów INNOFORM w Bydgoszczy − uczniowie i studenci, oprowadzani
przez ekspertów, odwiedzają stoiska wystawców. Przyszli technicy i inżynierowie
będą mogli nie tylko obejrzeć nowoczesne maszyny i narzędzia, ale także
dowiedzieć się o nich więcej i przez to dzięki temu poszerzyć zdobywaną
w szkole czy na uczelni wiedzę. Dodatkowo w przestrzeni targowej przygotowana zostanie Strefa Kariery − specjalne miejsce, w którym można pozostawić
swoje CV oraz zapoznać się z zamieszczonymi przez przedsiębiorców ogłoszeniami o pracę i staże. Tym samym targi rozwijają swoją klasyczną, biznesowohandlową formę, stając się także dobrym miejscem do rozpoczęcia
wymarzonej kariery zawodowej.
27-29.09.2022 r.
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

www.innoform.pl
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Krzysztof Imiołczyk

Wrażenia jak na

#F1!

Gdzie znajdziemy kompozyty? Większość z nas z pewnością pomyśli
o deskach kompozytowych na taras, być może o podwoziach sportowych
samochodów. Jednak wszędzie tam, gdzie potrzebujemy lekkiego
i wytrzymałego materiału – wkraczają kompozyty, otaczając nas z każdej
strony, z lądu i z powietrza! Elementy samolotów i rakiet, łódź solarna,
narty czy stolik kawowy – to tylko kilka przykładów z wystawy podczas
Targów KOMPOZYT-EXPO®. W strefach pokazowych studenci zaprezentują innowacyjne projekty: zero-emisyjną łódź solarną, bolidy
i symulator jazdy na nich a nawet model protezy stopy przeznaczonej
do wspinaczki ściankowej.
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Targom towarzyszyć będą konferencja HYDROGEN-COMPOSITES-FUTURE
oraz warsztaty eksperckie. Praktycy i teoretycy z całej Europy będą
dyskutować m.in. o technologiach wodorowych, możliwości rozwoju
i współpracy regionów, zastosowaniu kompozytów w sprzęcie sportowym
a także recyklingu materiałów kompozytowych. Premierowo na wspólnym
stoisku zaprezentują się członkowie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Composites United e.V – najważniejszego europejskiego
stowarzyszenia zajmującego się kompozytami.

28-29 września 2022
www.kompozyt-expo.pl
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Ewelina Mółka

Czy grozi nam

bunt maszyn?
Jednym z najbardziej intrygujących aspektów stale rozwijającej się technologii jest sztuczna inteligencja (SI). Choć to rozwiązanie pomaga nam w codziennym życiu, nawet jeśli o tym nie wiemy, to u wielu ludzi wzbudza
wątpliwości. Czy sztuczna inteligencja jest wrogiem, czy przyjacielem w
walce ze zbuntowanymi maszynami?

Sztuczna inteligencja większości ludzi kojarzy się z ﬁlmami science
ﬁcon, w których była ukazywana w negatywnym świetle, chociażby
w „Matrixie” czy „Terminatorze” – maszyny posiadające sztuczną
inteligencję zwracały się przeciw ludziom. Nic więc dziwnego, że
rozwój SI może u wielu osób wzbudzać obawy o przyszłość, bo wizja
świata zdominowanego i rządzonego przez maszyny nie napawa
optymizmem.
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Nie ukrywajmy – bunt
maszyn to nie tylko ﬁlmowe
scenariusze – on już trwa i to
od dawna. Sytuacja, w której
maszyna odmawia posłuszeństwa jest od lat codziennością wielu fabryk. Czemu?
Powodów jest wiele – zużycie
części, wady fabryczne,
warunki atmosferyczne,
błąd programowania, itd.
Nie jesteśmy w stanie takich
sytuacji wyeliminować
w 100%, ale część problemów można zidentyﬁkować
wcześniej – zanim dojdzie
do awarii – i to właśnie SI
(wykorzystując uczenie
maszynowe) może pomóc
nam przewidzieć, kiedy
i czemu dana maszyna się
zbuntuje oraz podpowie,
co zrobić, by do tego
nie doszło.

Szacuje się, że zastosowanie uczenia maszynowego w sektorze
produkcyjnym ogranicza nieplanowane przestoje maszyn o 15–30%
oraz zmniejsza koszty konserwacji o ok. 30%. Co za tym idzie, system
utrzymania ruchu oparty na uczeniu maszynowym może być dobrym
sposobem na podejmowanie lepszych decyzji, bo opartych na
rzeczywistych danych, dotyczących pracy i serwisu maszyn.
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Jak zrobić z SI swojego przyjaciela? Jakie są inne możliwości wykorzystania
SI w przemyśle? Czego potrzebujemy, by dokonać transformacji naszego
zakładu w inteligentną fabrykę? Tego dowiemy się już w październiku –
podczas 13. Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych − SYMAS® oraz 13.
Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE.
19-20 października 2022
www.symas.krakow.pl
www.mtc.krakow.pl
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Karol Miernikiewicz

Łączymy

różnorodność

Różnorodność – to właśnie dzięki niej otaczający nas świat jest tak ciekawy
i pełen barw. Jednak dla inżynierów i specjalistów, którzy zajmują się
łączeniem materiałów, rozmaitość może stanowić również wyzwanie.
Jak sobie z nim poradzić dowiemy się, odwiedzając targi FASTENER
POLAND®, gdzie prezentowane są nowoczesne technologie i rozwiązania
w zakresie elementów złącznych i technik łączenia.
Targi FASTENER POLAND®
od ich samego początku
można określić mianem
różnorodnych i wielokulturowych. Nie ma chyba
w EXPO Kraków drugiego
wydarzenia, które przyciągałoby wystawców i zwiedzających z tak wielu, odległych
zakątków świata. W tym
roku obecność potwierdzili
już wystawcy m.in. z Turcji,
Niemiec, Tajwanu, Czech,
Szwecji, Estonii, Ukrainy,
Włoch, Hiszpanii, Węgier
i Malty. Nie zabraknie także
naszych rodzimych przedsiębiorców. Wszyscy oni
zaprezentują najnowocześniejsze łączniki i zamocowania, a także technologie
ich produkcji i montażu.
Szeroki wybór rozmaitych
rozwiązań a także fachowe
doradztwo, możliwość rozmowy i odbycia spotkań,
są atutem targów
FASTENER POLAND®.
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Wartością dodaną tegorocznej edycji będzie Giełda Kooperacyjna,
współtworzona przez Targi w Krakowie i Enterprise Europe Network.
Kilkunastominutowe, umawiane spotkania B2B będą odbywały się
podczas targów, a dla osób, które nie będą mogły przyjechać osobiście
do Krakowa, udostępniona zostanie platforma do spotkań online.
W ubiegłym roku z takiej okazji skorzystało 156 uczestników z 30 krajów.

Mnogość prezentowanych nowinek branżowych, możliwość porównania
rozwiązań z różnych krajów, forma udziału dopasowana do indywidualnych potrzeb – to wszystko składa się na różnorodność targów
FASTENER POLAND®.

19-20.10.2022 r.
www.fastenerpoland.pl
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Krzysztof Imiołczyk

Jubileuszowe
Międzynarodowe

TARGI KSIĄŻKI

®

w Krakowie

"Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba..." 25. Międzynarodowe
Targi Książki w Krakowie® będą inspirowane polskim romantyzmem.
To właśnie do niego należy rok 2022, w którym przypada 200. rocznica
pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, uważanych
za początek romantyzmu w Polsce. Miłość, wolność, młodość, bunt
przeciwko konwencjom, rozkwit indywidualizmu, uznanie wyższości
ducha nad materią, tajemniczość, fantastyka, pojmowanie natury jako
żyjącej i czującej całości, nawiązania do ludowości – to romantyczne
ideały, którym jesteśmy nadal wierni.
Jak co roku miłośnicy książek z całego kraju będą mogli spotkać się
z ulubionymi pisarzami, zdobyć autografy i powiększyć swoje domowe
biblioteczki o nowe tytuły. Udział w Targach zapowiedziało prawie
czterystu wydawców, przygotowując specjalnie na Targi premiery
wydawnicze.
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W tym roku na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie® pojawią
się dwa nowe feswale:

Sobota z non-ﬁcon, dla fanów literatury faktu i reportażu oraz Spotkania
z Fantastyką i Fantastyką Naukową z udziałem najbardziej poczytnych pisarzy tego gatunku. Kontynuujemy również projekty, które zyskały uznanie
odwiedzających
w roku ubiegłym
− czterodniowy
Feswal Literatury
Górskiej, rozszerzony o tematykę
podróżniczą oraz
Wirtualną Pla ormę Targową wraz
z Telewizją, transmitujące najważniejsze wydarzenia i spotkania
w internecie.
Po raz pierwszy na Targach będziemy również świadkami rozstrzygnięcia
konkursów i plebiscytów: Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie literatury
(EUPL), przyznawanej wschodzącym pisarzom beletrystyki z Europy,
Złotego Pocisku, wyróżnienia dla autora najlepszej powieści kryminalnej
ubiegłego roku, Planszowej Gry Roku, tytułu przyznawanego przez
graczy dla najlepszej gry planszowej.
27-30.10.2022 r.
www.ksiazka.krakow.pl

29

Małgorzata Downar

Burger z dzika
Tematem przewodnim strefy pokazowej podczas Targów HORECA®/
GASTROFOOD będzie kuchnia myśliwska. Nieprzypadkowo chcemy
na nią zwrócić uwagę. Polacy jedzą dwukrotnie więcej mięsa niż zaleca
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), co potęguje wzrost otyłości.
Pomimo rosnącej w społeczeństwie świadomości zalet zdrowego odżywiania, nadal wiele osób przedkłada ilość jedzenia nad jego jakość.
Dlatego proponujemy dziczyznę jako produkt naturalny, chudszy
i dużo zdrowszy niż mięso zwierząt hodowlanych.
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W pierwszym dniu targów odbędą się pokazy kulinarne prowadzone
przez znakomitych szefów kuchni specjalizujących się w kuchni myśliwskiej. W ostatnim – młodzież ze szkół gastronomicznych zmierzy się
z tematem dziczyzny w specjalnym konkursie. A wszystko po to, aby
zmieniać nawyki żywieniowe nie tylko dorosłych, ale przede
wszystkim młodych Polaków.
Najważniejszą częścią
programu targów będzie
trzecia edycja Mistrzostw
Polski w Dziczyźnie –
Memoriału Mariana
Tarnawskiego (zmarły
w 2018 r. propagator
zrównoważonego łowiectwa i wielki miłośnik
kuchni myśliwskiej).
Mięso królicze oraz
dziczyzna to dwie specjalności głównego organizatora Mistrzostw, ﬁrmy
Las-Kalisz z Tomnic k.
Krotoszyna, którą założył
M. Tarnawski.

”

Zdaniem Adama Chrząstowskiego, znakomitego szefa kuchni –
rzeczywiście jemy bardzo dużo mięsa i sam po sobie wiem, że trudno
z pewnych nawyków zrezygnować, ale myślę, że taki świadomy wybór
czegoś co jest lepsze, zdrowsze, bardziej organiczne pozwoli nam
przede wszystkich zachować zdrowie. I o to właśnie chodzi, żeby
mieć wybór i korzystać z tego, co oferuje natura nie odmawiając
sobie przyjemności jedzenia.

16-18.11.2022 r.
www.horeca.krakow.pl
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Iwona Miliszkiewicz

Nie tylko targi
Ostatnie lata pokazały, jak ważne w branży targowej są relacje międzyludzkie, jak tęskniliśmy do wymiany myśli, rozwiązań i poglądów podczas
stacjonarnych spotkań oraz jak bardzo potrzebujemy takich kontaktów.
Są takie branże, w których możliwość testowania czy degustacji jest
wręcz niezbędna. Jak winiarstwo.
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Co roku czekamy na przegląd produkcji wina z ostatnich roczników wystawianych w konkursach winiarskich towarzyszących Międzynarodowym
Targom Wina w Krakowie ENOEXPO®. A warto czekać, bo w większości
są to wina wyjątkowe, z mniejszych winnic, niedostępne na polskim rynku.
Mimo iż w ostatnim czasie niemożliwe było bezpośrednie uczestnictwo
w targach przedstawicieli wielu krajów, zgłaszali swoje produkty do
konkursu. Wystarczy tylko wybrać wino i wysłać próbki do degustacji,
a niezależne jury wystawi solidną opinię. Wina zgłoszone do oceny przez
producentów czy dystrybutorów są zapowiedzią tego, co zobaczymy na
targach i co będziemy degustować w restauracjach. Nieprzypadkowo
konkursy odbywają się miesiąc przed targami – po werdykcie jury jest
czas na promocję zwycięskich marek w mediach społecznościowych oraz
portalach branżowych. Medale Targów ENOEXPO® są presżowym
znakiem jakości, świadczącym o wyjątkowych walorach smakowych
trunku i pomagającym winiarzom odnieść komercyjny sukces, targi
dają natomiast jedyną okazję, żeby samemu zweryﬁkować werdykt
jury, degustując wyróżnione trunki.

hps://enoexpo.krakow.pl/pl/konkursy-winiarskie.html
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Iwona Miliszkiewicz

Naturalnie
w Krakowie
W ciągu ostatnich trzech dekad założono w Polsce setki winnic.
Początkowo uprawa winorośli w naszym kraju traktowana była jako
hobby, zajęcie na emeryturę lub szalona próba mierzenia sił z przyrodą.
Obecnie, dzięki korzystnej zmianie klimatu, obserwujemy ogromny wzrost
ilości polskich winnic. Wpływ na to ma między innymi pierwsze pokolenie
młodych i świadomych winiarzy, którzy z wyboru oraz pasji postanowili
poświęcić się uprawie winorośli.

Podążając za najciekawszymi trendami w winiarstwie, zwrócimy uwagę
podczas Targów ENOEXPO® na wina naturalne, które są wyznacznikiem
zmieniającego się podejścia winiarzy do uprawy winorośli. Produkuje
się je z poszanowaniem dla środowiska i z minimalną ingerencją
człowieka, co paradoksalnie wymaga ogromnego wysiłku właścicieli
takich wyjątkowych winnic. Winami naturalnymi są wina ekologiczne,
czyli pochodzące z upraw niepryskanych chemicznie i nie zasilanych
nawozami sztucznymi. Zasady produkcji win biodynamicznych są
jeszcze bardziej rygorystyczne, ponieważ należy uwzględnić kalendarz
biodynamiczny, fazy księżyca, odpływy i przypływy a nawet energię
kosmiczną.
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Warto także wspomnieć o winach naturalnych - pomarańczowych.
To wyłącznie wina białe, które fermentują na swoich skórkach, dzięki
czemu uzyskują ciemniejszy, bursztynowy kolor. Te wina często pochodzą
z upraw ekologicznych lub biodynamicznych, są nieklarowane i mętne.
Wina naturalne charakteryzują się dużą różnorodnością smakową i zapachową. Każdego roku mogą smakować inaczej. Mają bardziej intensywną
i odczuwalną kwasowość, są bardziej cytrusowe i zawierają mniej alkoholu.
Świetnie pasują do różnych potraw. Mogą się łączyć z niezliczoną ilością
składników, również tych problematycznych jak wyraziste sosy czy warzywa.
Więcej na temat tych win, zarówno w międzynarodowej, jak i polskiej
odsłonie w listopadzie podczas ENOEXPO®.

16-18.11.2022 r.
www.enoexpo.krakow.pl
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Iwona Miliszkiewicz

20 lat minęło
jak jeden dzień

Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu DENTAMED obchodzą
w tym roku 20-lecie! W tym czasie wyrosło nowe pokolenie naszych gości.

20 lat temu świat był inny, bez powszechnego internetu, bez smar onów,
bez e-handlu. Dentyści musieli polegać na precyzji swoich rąk i oczu.
Dziś mogą korzystać ze skanerów wewnątrzustnych 3D, cyfrowego
projektowania uśmiechu czy choćby elektronicznych kart pacjentów.
Młode pokolenie dentystów wyrosło na nowych technologiach, starsze
pokolenie powoli przekonuje się do ich wdrożenia. Targi są idealną
okazją, by sprawdzić, wypróbować i porównać nowe rozwiązania.
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Dentamed® powstał jako lokalna impreza targowa dla rejonu dolnośląskiego.
I przez 20 lat utrzymał swój lokalny, kameralny charakter, oraz mniej
więcej stałą wielkość. Nigdy nie były to targi międzynarodowe, choć
mieliśmy wystawców z Chin, Włoch czy Niemiec.

W ciągu 20 lat, przez
targi przewinęły się
setki jak nie tysiące
wystawców - niektórzy byli raz, niektórzy
więcej. Aż 12 ﬁrm
jest z nami od samego
początku i nie przegapiło ani jednej edycji!
Życzymy sobie jak
i naszym gościom
kolejnych (co najmniej) 20 lat spotkań
we Wrocławiu.

18-19.11.2022 r.
www.targidentamed.pl
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Monika Szczęsna

Dbamy o
doświadczenia klientów!
- Dlaczego nie lubię Targów w Krakowie? (…) ponieważ uwielbiam Targi
w Krakowie – to słowa Adriana Pinera – szefa działu markengu i PR
w ﬁrmie KALA, który z racji wykonywanego zawodu kataloguje emocje
i bada przyczynę ich powstania. Na jednym z proﬁli społecznościowych
opisał wrażenia towarzyszące mu w interakcji z naszą ﬁrmą. – Od kilku
edycji uczestniczę jako wystawca w Targach HORECA®/GASTOFOOD/
ENOEXPO. W 2021 roku również uczestniczyłem w wydarzeniu. Oto
co spotyka mnie na tych targach. Przyjechałem. Osoba przy szlabanie wita
mnie serdecznie z uśmiechem i pyta o nazwę ﬁrmy – KALA? Świetnie, że
są Państwo z nami. Jadę dalej. Panowie na parkingu uśmiechają się, witają
mnie i kierują na strefę rozładunku. Tam osoba obsługująca ten rejon, staje
za autem i pomaga mi precyzyjnie zaparkować. Rozkładamy stoisko.
Przychodzą panie sprzątające. – O! Jest KALA. Będzie pięknie nam tu
zaraz pachniało. Po jakimś czasie przychodzi ochrona. – Panowie, koło
Was to bardzo lubimy przechodzić, bo tu pięknie pachnie… i tak na każdym
kroku. W dalszej części komentarza wystawca zwrócił uwagę, że chociaż na
innych imprezach targowych obsługa jest również profesjonalna
i pomocna, to jednak na naszej czuje się – bardziej „chciany”.
Jednym z fundamentów budowania przewagi konkurencyjnej Targów
w Krakowie jest dbanie o pozytywne emocje klientów na każdym etapie ich
ścieżki zakupowej. Można pokusić się o stwierdzenie, że na doświadczenie
jednego człowieka pracuje cała grupa osób: sprzedawcy, markengowcy,
PR-owcy, graﬁcy, obsługa techniczna, obsługa sprzątająca, parkingowi.
Każda aktywność podejmowana przez klienta ma wpływ na ostateczny
odbiór marki — od wejścia na stronę, przez kontakt telefoniczny, po udział
w targach. Od tego, jak ﬁrma zostanie odebrana, często zależą dalsze relacje.
Jak wynika z badania PZU „Trwała przyjaźń z klientem” zrealizowanego
we wrześniu 2020 roku — aż 9 na 10 klientów wybiera ﬁrmy, z którymi
wcześniejsza współpraca była satysfakcjonująca, a 3 na 4 przyznaje,
że jeśli są zadowoleni z usług jakiejś ﬁrmy, rzadziej porównują jej ofertę
z konkurencją. Wyniki pokazują, jak bardzo pozytywne doświadczenia
przekładają się na lojalność wobec marki. Targi w Krakowie przez 26 lat
wzbudziły zaufanie setek przedsiębiorców, którzy od lat powracają na
wydarzenia. W wypowiedziach wystawcy wielokrotnie podkreślali, że
czuli się zaopiekowani na każdym etapie współpracy. Budowane przez lata
zaufanie owocuje, bowiem dzięki dbałości o customer experience, ﬁrmy
chętnie wybierają imprezy organizowane przez Targi w Krakowie.
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ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
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