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Gotowi
do startu
Długie oglądanie TV szkodzi. Siedzenie przed monitorem
komputera również. Niestety, pandemia nie pozostawia nam
wyboru. Praca zdalna, narady służbowe na zoomie,
rozmowy z przyjaciółmi na skypie, szkolenia on-line…
i wreszcie wieczorem film dla przyjemności.
Zamknięci w domach coraz bardziej czujemy się
odhumanizowani. Tęsknimy za wyjściem choćby na kawę
do realnej kawiarni, na wieczorne piwo do pubu.
Gdziekolwiek, byle w realu. Tęsknimy do niegdyś zwykłych,
codziennych rzeczy, do tak oczywistych działań,
że zawsze niedocenianych. Tęsknimy za targami: za wystawcami
i zwiedzającymi, za szumem w naszym EXPO Kraków,
za adrenaliną w przeddzień otwarcia branżowego święta,
a nawet za zmęczeniem dopadającym nas dzień po targach.
Przez 25 lat zorganizowaliśmy ponad 300 wydarzeń targowych,
niemal 200 kongresów i konferencji, spotkaliśmy się
z ponad 46 tysiącami firm wystawiających się na targach
i niemal dwoma milionami zwiedzających.
W ostatnim „pandemicznym” roku 2020 udało nam się
zorganizować jedynie kilka wydarzeń, z czego i tak jesteśmy
dumni. Odczuwamy jednak ogromny niedosyt. Czekamy niemal
w blokach startowych: kiedy będziemy mogli wrócić
do naszej normalnej aktywności? Czekamy na Państwa, jesteśmy
gotowi zaprosić Was do udziału w spotkaniach branżowych,
choćby w maseczkach, ale w realnym świecie, w którym można
przetestować produkt, napić się kawy z klientem… Jednym
słowem – czekamy na powrót do normalności.
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Przyszedł rok
2021, a z nim
25-lecie
istnienia
naszej firmy

Jubileusz
w czasie pandemii
Rok temu, z okazji 5-lecia EXPO Kraków, zorganizowaliśmy
na parkingu przed firmą radosny festiwal kolorów.
20-lecie powstania firmy świętowaliśmy równie hucznie najpierw na oficjalnym bankiecie, a potem jeszcze
na „poprawinach”, wspinając się w parku linowym,
strzelając z łuków, by w końcu usiąść razem przy ognisku.
Wreszcie przyszedł rok 2021, a z nim 25-lecie istnienia
naszej firmy i…trwająca nadal pandemia.
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Mamy powody do świętowania

”

Jest się czym chwalić, bo firma przez lata urosła i trudno policzyć,
ile wydarzeń już zorganizowaliśmy. Chcemy podziękować
naszym partnerom biznesowym oraz pracownikom
– tym, którzy są z nami od samego początku,
a także „najmłodszym”, którzy dołączyli do nas w ostatnim czasie.
Odważnie patrzymy w przyszłość! - opowiada Grażyna Grabowska,
prezes Targów w Krakowie

Jak się zaczęło?
13 lutego 1996 roku grupa trzech wizjonerów, która nie bała
się marzyć, postanowiła założyć spółkę Targi w Krakowie.
Od samego początku firma bardzo mocno wyróżniała się
na tle konkurencji. Dziś spółka jest liderem branży.
Szybki rozwój nastąpił po roku 2014, gdy Targi w Krakowie
zaprosiły do swojej nowej siedziby – Międzynarodowego
Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków.
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Odważnie, choć pod górkę
W czasie pandemii Targi w Krakowie elastycznie
modyfikowały swoją strategię. Decyzje zapadały szybko,
bo potrzeby wystawców zawsze stały w centrum uwagi firmy.
Część wydarzeń w 2020 roku została zorganizowana
tradycyjnie, inne „po przemodelowaniu” odbyły się
wirtualnie. Wszyscy jednak zgodnym głosem podkreślają,
że tęsknią za spotkaniami twarzą w twarz.

”

Nasz zespół nabył mnóstwo nowych kompetencji.
Sprawnie pracujemy z nowymi technologiami i będziemy
je wykorzystywać w czasie tradycyjnych targów. Obecność
w sieci pozwoliła nam rozbudować sieć kontaktów biznesowych.
Mamy kilka pomysłów na nowe imprezy –
opowiada Paweł Nikliński, wiceprezes Targów w Krakowie.
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#wyzwania na 25lecie
Śmiało można powiedzieć, że Targi w Krakowie wracają
do gry silniejsze. I choć ten rok będzie trudny,
z pewnością nie zabraknie okazji do świętowania.
Pierwszą będzie właśnie jubileusz 25-lecia.
Na zespół w 2021 roku czekają liczne wyzwania.

”

Kalendarz jesienny jest wypełniony po brzegi, czeka nas
dużo pracy, bo chcemy, aby nasze wydarzenia wyróżniały
się na tle konkurencji jakością, oryginalnym ujęciem tematu
i poziomem programu towarzyszącego.
– mówi Ewa Woch, wiceprezes Targów w Krakowie.
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Rok
2020

Zapowiadał się doskonale.
W planach mieliśmy duże inwestycje
oraz kilka całkowicie nowych imprez targowych
W naszym kalendarzu było ponad 60 wydarzeń stacjonarnych
– naszych oraz naszych klientów. Niestety, z powodu pandemii
udało się zrealizować zaledwie 14 spośród nich.
Wszyscy zadawali sobie pytanie – co dalej?
Odpowiedź pojawiła się bardzo szybko. Ale po kolei…
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Kto pamięta te czasy?
Rok 2020 rozpoczęliśmy od bankietów korporacyjnych
realizowanych w EXPO Kraków. Były piękne kreacje,
cudowne aranżacje i koncerty do późnych godzin.
Nasi podwykonawcy: dźwiękowcy, oświetleniowcy, firmy
cateringowe mieli ręce pełne pracy. Pod obiekt co chwila
podjeżdżały kolejne taksówki, które rozwoziły naszych
gości do hoteli. Jednym słowem, było wszystko to, za czym
obecnie wielu z nas bardzo tęskni.
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Zwrot o 360 stopni
Widomość o pierwszym przypadku zakażenia
koronowirusem w Polsce zastała nas w Bydgoszczy
podczas Targów INNOFORM® − jedynych w 2020 roku
targów przemysłowych, które odbyły się w naszym kraju
przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
W tym samym czasie w Krakowie trwały intensywne
przygotowania do największej imprezy stomatologicznej
w Polsce, która każdego roku gromadzi około 15 tysięcy
gości – Targów KRAKDENT®. Wszystko było już dopięte
na ostatni guzik, koszty związane z organizacją poniesione.
Mimo to, mając na uwadze duże ryzyko rozprzestrzeniania
się koronawirusa i w związku z zaleceniami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, przenieśliśmy targi na późniejszy termin.
Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że była to jedna
z najtrudniejszych decyzji, jaką musieliśmy podjąć
w ostatnim roku.
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Z dnia na dzień musieliśmy zaadoptować się
do nowych warunków

Z offline w online
Już w marcu zaczęliśmy pracować zdalnie.
Z dnia na dzień musieliśmy zaadoptować się do nowych
warunków. Szybko okazało się, że regularne spotkania
online przynoszą pożądane efekty. W tym czasie
w głównej mierze koncentrowaliśmy się na przygotowaniu
EXPO Kraków do imprez w nowym reżimie sanitarnym,
czego efektem była pierwsza konferencja online z udziałem
ekspertów – Targi #newreality. Organizując wydarzenia
dla poszczególnych branż, czujemy się ich częścią,
toteż bardzo ważny był dla nas stały kontakt z wystawcami.
Dlatego spędzaliśmy długie godziny na rozmowach z nimi.
Standardem w naszej firmie stała się cotygodniowa
wirtualna kawa, podczas której był czas na luźniejsze
rozmowy.
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Wiosna z nagrodami
W kwietniu uśmiech na naszych twarzach wywołała
wiadomość o nominacji w konkursie MP Power Awards
2019 w kategorii targi. Nominację otrzymaliśmy
za Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli
i Gastronomii HORECA. Jednym z założeń kampanii
było przekazanie zapomnianej historii
głąbika krakowskiego (odmiana sałaty)
i zwrócenie uwagi na bogactwo lokalnych smaków.
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Czerwcowe
odmrożenie
targów

Wszystkie ręce na pokład
Przełomowym miesiącem był czerwiec −
ponownie mogliśmy organizować targi. Między
odmrożeniem a ponownym zamrożeniem branży
spotkaliśmy się z wystawcami i gośćmi na: Targach
Opakowań Packaging Innovations, Targach Obróbki,
Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich
i Masowych SYMAS®, Targach Utrzymania Ruchu,
Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE
oraz Targach Elementów Złącznych i Technik Łączenia
FASTENER POLAND®. W związku z potrzebami naszych
klientów wpadliśmy na pomysł organizacji pierwszych
w Polsce Targów Rozwiązań Sanitarno-Epidemiologicznych
ANTYCOVID EXPO® o nich na str 20. W EXPO Kraków
odbyły się także Targi Biżuterii i Zegarków JUBINALE,
egzaminy dla przyszłych sędziów i prokuratorów, Targi
Młodej Pary, Targi Budownictwa i Aranżacji MDO –
Mieszkanie, Dom, Ogród.
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Stały kontakt z branżą
Miniony rok sprawił, że po raz pierwszy na szeroką skalę
zaczęliśmy organizować specjalistyczne spotkania online
(o nich więcej na str. 31). Przełomem była
wspomniana już konferencja Targi #newrelity,
która szybko znalazła się na pierwszym miejscu
wśród filmów wyświetlanych na naszym kanale YouTube.
Od tego czasu nasze zespoły zorganizowały webinary
dla branży przemysłowej, opakowaniowej,
gastronomicznej, winiarskiej, wydawniczej,
kompozytowej i związanej ze środkami zapewniającymi
bezpieczeństwo sanitarne. Ze względu na obostrzenia
sanitarne część imprez nie mogła się odbyć
w planowanym terminie, dlatego proponowaliśmy
alternatywne, wirtualne rozwiązania.
Mimo wielu przeciwności nawet na chwilę
nie przestaliśmy działać.
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Warto pomagać
Nie sposób nie wspomnieć
o licznych akcjach społecznych,
w które od zawsze bardzo
chętnie się angażujemy,
jak np.#Hot16Challenge,
#RatunkoweKalorie,
#KoledadlaHospicjum.
Udział w każdej z nich dał nam
ogromną satysfakcję i radość.
Wiemy bowiem doskonale,
jak ważna jest wzajemna pomoc.

Szpital
W listopadzie decyzją
administracyjną Ministra Zdrowia
EXPO Kraków zostało wyznaczone
jako miejsce lokalizacji szpitala
tymczasowego. A my – nie
mogąc organizować wiosennych
imprez, koncentrujemy się
na przygotowaniach
do jesiennych targów.
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Praca z domu okazała się mieć liczne zalety

Firmowy work life balance
Starając się zachować work life balance, w 2020 roku
spędzaliśmy mnóstwo czasu z naszymi dziećmi,
sadziliśmy rośliny, piekliśmy chleb, bawiliśmy się
ze zwierzętami, które nagle miały okazję siedzieć na naszych
kolanach przez pół dnia, podczas gdy my pracowaliśmy
zdalnie. Nowymi doświadczeniami wymienialiśmy się
podczas spotkań na wirtualnej kawie.
Udało nam się również zorganizować wirtualną,
wewnętrzną przedświąteczną imprezę integracyjną.
Przed spotkaniem online członkowie zarządu firmy
odwiedzili każdego pracownika, aby wręczyć drobny
upominek, który był swego rodzaju zaproszeniem
do wieczornego spotkania.
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Co dalej?
Chociaż rok 2020 bardzo wiele nas nauczył,
z pewnością nie będziemy za nim tęsknić.
Minione miesiące po raz kolejny udowodniły, że firma
to ludzie, a w Targach w Krakowie pracują tacy, na których
można liczyć nawet w najtrudniejszych momentach.
Dzięki sile zespołu będziemy kontynuować naszą pracę
nad wydarzeniami offline oraz online, wierzymy bowiem,
że każdy sukces zaczyna się od spotkań.
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Targi w nowej
rzeczywistości
Dobrze zorganizowane targi są bezpieczne
i komfortowe, a wypracowane w pandemii
procedury sprawdzają się
Ubiegłoroczne październikowe Targi SYMAS®,
MAINTENANCE, FASTENER POLAND® oraz premierowa
edycja Targów Rozwiązań Zwiększających Bezpieczeństwo
Sanitarno-Epidemiologiczne ANTYCOVID EXPO®
są przykładem na to, że przy zachowaniu właściwych
obostrzeń sanitarnych możliwe jest przygotowanie
wydarzenia na najwyższym poziomie.
Wszystkie spotkania odbyły się w 2020 roku w skrupulatnie
przestrzeganym reżimie sanitarnym. Każdy wchodzący
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na teren targów był zobligowany do wypełnienia ankiety
epidemiologicznej, noszenia maseczki i zachowania
dystansu, każdy przechodził przez tunel dekontaminacyjny
i miał mierzoną temperaturę.
Krajobraz targowy wzbogaciły dozowniki z płynami
do dezynfekcji rąk na stoiskach wystawców
i w przestrzeniach wspólnych. Wszystko to sprawiło,
że wystawcy oraz goście czuli się bezpiecznie.

Synergia wydarzeń spowodowała, że Centrum TargowoKongresowe EXPO Kraków stało się jedynym miejscem
w Polsce oferującym przedsiębiorcom tak szeroki wachlarz
produktów i usług, umożliwiającym nawiązanie nowych
i utrwalenie dotychczasowych kontaktów.
Liczne rozmowy i spotkania z ekspertami, dzielącymi się
wiedzą i doświadczeniem dopełniały ofertę prezentowaną
na stoiskach. Uczestnicy targów podkreślali, że korzyści
płynące z udziału w nich dostrzegane są przez cały rok:
konkurencja na rynku jest ogromna,
a targi nie pozwalają na pozostanie w tyle.

spis treści >
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Z potrzeby chwili –
®
ANTYCOVID EXPO
Na pomysł nowej imprezy
wpadliśmy, gdy szukaliśmy
najlepszych sposobów
zabezpieczenia wydarzeń
odbywających się
w EXPO Kraków
Wszyscy szukali najlepszych
na rynku rozwiązań, chcieliśmy
więc pomóc naszym klientom
odnaleźć się w gąszczu
licznych produktów i usług.
Przygotowania do targów trwały
zaledwie dwa miesiące!
Tunel do dezynfekcji
wózków sklepowych, robot
wykorzystujący technologię
wirtualnej rzeczywistości,
folie antywirusowe –
to zaledwie kilka spośród wielu
produktów prezentowanych
podczas pierwszych
w Polsce Targów Rozwiązań
Sanitarno-Epidemiologicznych
ANTYCOVID EXPO®.
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Zwiedzający mieli okazję poznania i przetestowania
rozwiązań pomagających w walce z pandemią.
Z perspektywy czasu można powiedzieć,
że targi okazały się „strzałem w dziesiątkę”,
co wielokrotnie potwierdzali ich uczestnicy.
A my – organizatorzy? Po czasie „zamrożenia branży”
na nowo poczuliśmy ogromną przyjemność płynącą
ze spotkań. Targi w cieniu pandemii dały nam namiastkę
normalności w tym niepewnym czasie.
Wydarzenie przez wielu zostało okrzyknięte
najbezpieczniejszym w Polsce. Udowodniliśmy, że przy
zachowaniu restrykcyjnych obostrzeń sanitarnych możliwe
jest przygotowanie targów na najwyższym poziomie.
spis treści >
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Targi Reha Innovations 10-11.09.2021, EXPO Kraków
najnowsze rozwiązania ze świata rehabilitacji,
fizjoterapii i medycyny sportowej

Zdrowie
w czasach
pandemii

Po pierwsze – praca zdalna
Skazani na pracę zdalną już ponad rok, boleśnie
odczuwamy jej negatywne skutki: fizycznie i psychicznie.
Jak najlepiej przystosować domowe miejsce pracy,
aby nie obciążać układu kostno-mięśniowego;
jak zrekompensować brak aktywności fizycznej i jak
poprawić samopoczucie psychiczne – to palące tematy
Reha-Innovations.
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Po drugie – Twoi bliscy
Wystawcy i prelegenci przedstawią kompleksowe
rozwiązania pozwalające zwiększyć komfort życia
seniorów oraz ułatwiające opiekę nad nimi
w warunkach domowych.

Po trzecie – rehabilitacja pocovidowa
Ponad 2 miliony Polaków chorowało na COVID-19.
Wielu ozdrowieńców cierpi na choroby układu
oddechowego, będące skutkiem przebytej choroby.
Z myślą o nich zaprezentowane zostaną rozwiązania
wspomagające rehabilitację pocovidową oraz przyrządy
do ćwiczenia oddechu.

Po czwarte - kondycja
Targi Reha Innovations to także miejsce dla sportowców
i osób uprawiających sport amatorsko.
Prelekcje o nowych możliwościach treningowych,
pokazanie zalet treningu EMS, czy rozmowa
o fizjologii wysiłku nie będą czasem straconym
dla dobra naszej kondycji fizycznej...
spis treści >
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Dwóch dużych
organizatorów
połączyło siły

Opakowaniowomarketingowa
petarda!
Takiego wydarzenia jeszcze w Polsce nie było:
przedstawiciele reklamy spotkają się z handlowcami,
pracownikami działu zakupów i technologami.
Dwóch dużych organizatorów eventu połączyło siły,
czego efektem będą odbywające się równocześnie
13. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging
Innovations i 13. Targi Reklamy i Poligrafii Festiwal
Marketingu.pl / FestiwalDruku.pl.
Granica pomiędzy rolą sprzedawcy a marketingowca powoli
się zaciera, a liczba wyzwań stojących przed nimi – rośnie.
Handlowiec musi być skutecznym negocjatorem i posiadać
szeroką wiedzę z zakresu Public Relations. Jak skutecznie
łączyć te role, jakich wyborów dokonywać, aby czerpać jak
największe zyski?– dowiemy się 15-16 września 2021 roku
w EXPO XXI Warszawa.

spis treści >
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Jesienne nowości
Zarówno
organizatorzy,
jak i klienci
szykują się
na mocny
powrót do gry

Jeszcze nigdy z taką niecierpliwością nie czekaliśmy na…
jesień. Wypatrując informacji o odmrożeniu branży,
przygotowujemy się do nachodzącego sezonu, który
zapowiada się bardzo intensywnie. Kalendarz jesiennych
targów obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Wśród nich
znajdziemy cenione od lat targi oraz kilka całkowicie
nowych propozycji. W zespołach panuje pełna mobilizacja.
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C jak cyfryzacja
Pandemia skłoniła zarządzających firmami do pracy
nad cyfryzacją, rozumianą szerzej niż tylko wdrażanie
handlu online czy zdalnej obsługi klienta. Transformacja
technologiczna stała się faktem! Dlatego w ramach
nadchodzących wydarzeń pokażemy potencjał
nowoczesnych technologii. W ramach salonów
towarzyszących targom powstaną strefy cyfryzacji
i automatyzacja procesów oraz strefy e-commerce –
zawsze tak sprofilowane, aby odpowiadać na bardzo różne
wyzwania, przed którymi stoją poszczególne branże.
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A jak Assembly
Po raz pierwszy Międzynarodowym Targom Elementów
Złącznych i Technik Łączenia FASTENER-POLAND®
będzie towarzyszyć ASSEMBLY GO. FIRST EUROPEAN
SHOW. Dotyczy ono zagadnień montażu przemysłowego
i jest adresowane do osób decyzyjnych, inżynierów
i projektantów związanych zarówno z automatycznymi
procesami montażowymi, jak i wyspecjalizowanych
w tematyce ręcznych narzędzi pneumatycznych.
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O – jak oświetlenie
Strefa LIGHTING to nowość Międzynarodowych Targów
Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
MAINTENANCE. Prezentowane będą rozwiązania
z zakresu oświetlenia przemysłowego.
Strefa jest odpowiedzią na potrzeby wystawców,
którzy podczas rozmów wielokrotnie podkreślali,
iż właściwy dobór oświetlenia wpływa korzystnie
na poprawę jakości pracy, komfort i bezpieczeństwo
pracowników i pozwala na oszczędność kosztów
związanych z użyciem energii elektrycznej.
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P – jak powrót
Po czterech latach nieobecności powracają
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń
do Obróbki Materiałów EUROTOOL®. Dzięki nim
EXPO Kraków ponownie stanie się jednym
z najważniejszych miejsc spotkań specjalistów z branży
obróbki mechanicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Nadchodząca edycja zostanie uzupełniona o nowe,
aktualne tematy i z całą pewnością będzie jednym
z najbardziej „gorących” wydarzeń tego sezonu.

29

R – jak Rok Lema
We wrześniu br. będziemy obchodzić setną rocznicę
urodzin Stanisława Lema, który wielokrotnie był gościem
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®,
wprawiając w zachwyt oddanych czytelników.
Dlatego już w kwietniu rozpoczynamy konkurs lemowski:
24 pytania, 24 tygodnie przed targami.
Oczywiście z nagrodami książkowymi.
Podczas poprzedniej edycji targów skupiliśmy uwagę
na ilustratorach. W tym roku stworzymy specjalną
przestrzeń dla tłumaczy książek, podkreślając ich rolę
w procesie twórczym. W końcu to właśnie od nich
często zależy odbiór treści.
spis treści >
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Niemal z dnia na dzień zespoły organizujące
tradycyjne targi zaczęły organizować
wydarzenia online. Jak sobie z tym poradziły?
Jak to oceniają z perspektywy czasu?

TARGI KSIĄŻKI to my!
23-25.10.2020

3 dni spotkań online
21 prelegentów
900 uczestników
Problemów nie da się przewidzieć i trzeba na nie
reagować na bieżąco. Niezależnie od tego,
czy organizujemy wydarzenie stacjonarne czy online,
nieprzewidywalność to stały element każdej realizacji.
ELŻBIETA LIPUT, PROJEKT MANAGER TARGÓW KSIĄŻKI W KRAKOWIE,
WSPÓŁPROWADZĄCA SPOTKANIA W RAMACH KAMPANII „TARGI KSIĄŻKI TO MY!”
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Akademia ENOEXPO online
Re-Action branży
4-5.11.2020

9 prelegentów
5 godzin prezentacji
Dobrze wcześniej samemu przetestować daną aplikację
i mieć osobę techniczną na miejscu, do obsługi czatu,
kontroli nagrywania webinaru czy problemów
z internetem. W takich sytuacjach ważna jest szybka
reakcja.
KATARZYNA KNAP, EVENT MANAGER TARGÓW ENOEXPO®,
KTÓRA KOORDYNOWAŁA PRACE PRZY AKADEMII ENOEXPO ONLINE.
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Akademia HORECA online
Re-Action branży
4-5.11.2020

9 prelegentów
5,5 godzin prezentacji
150 uczestników
Jeśli pomyślimy o tym w kontekście rozwijania swoich
umiejętności w troszkę innym obszarze niż na co dzień,
stres który towarzyszy nam podczas webinaru może być
wręcz pozytywny i nakręcać nas do działania.
MAŁGORZATA POPŁAWSKA, EVENT MANAGER TARGÓW HORECA®, KTÓRA
WSPÓŁPROWADZIŁA AKADEMIĘ HORECA ONLINE.
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CLICK-WATCH-TALK

kompozyt-expo

®

17-18.11.2020

7 bloków tematycznych
27 prelegentów
10 godzin prezentacji
1044 uczestników
Aby wydarzenie online wypadło dobrze, trzeba tak
samo się do niego przygotować jak do targów
czy konferencji w realu. Należy zaplanować strategię
marketingową, zadbać o odpowiednią oprawę
graficzną oraz o odbiorców.
BARBARA PŁUCIENNIK, PROJECT MANAGER, KTÓRA REALIZOWAŁA
KONFERENCJĘ ONLINE CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO®.
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Konferencja
e-ANTYCOVID EXPO®
28.01.2021

3,5 godziny prezentacji
90 minut networkingu
259 uczestników
Wszystkim, którzy zaczynają swoją przygodę
z wystąpieniami publicznymi, zdecydowanie na początek
mogę polecić formułę online. Nie rozprasza nas
ewentualny szum dochodzący z publiczności,
nie paraliżuje wielkość audytorium.
KRZYSZTOF IMIOŁCZYK, PROJECT MANAGER TARGÓW W KRAKOWIE,
KTÓRY MA ZA SOBĄ KONFERENCJĘ E-ANTYCOVID EXPO®

spis treści >
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TARGI, TARGI,
KONFERENCJE,
KONGRESY
KONFERENCJE,
KONGRESY

PROGRAM
2021 2021 2021
PROGRAM
Program
targów

INNOFORM online
INNOFORM online
Wydarzenie online Wydarzenie
Branży
online Branży
Narzędziowo-Przetwórczej
Narzędziowo-Przetwórczej
Współorganizator:
Bydgoski
Współorganizator:
Bydgoski
Klaster Przemysłowy
Klaster Przemysłowy
20-22.04.2021 20-22.04.2021

EUROBIOTECH EUROBIOTECH
8th Central European
8th Congress
Central European Congress
of Life Sciences of Life Sciences
15-17.06.2021, 15-17.06.2021,
Kraków
Kraków

Jubinale Lato Jubinale Lato
Letnie Targi Biżuterii
i Zegarków
Letnie
Targi Biżuterii i Zegarków
Organizator: PBOrganizator:
GROUP
PB GROUP
17-19.06.2021, 17-19.06.2021,
Kraków
Kraków

EAPR 2021
EAPR 2021
st
21st EAPR Triennial21Conference
EAPR Triennial Conference
12-16.07.2021, 12-16.07.2021,
Kraków
Kraków

ICAVS 11
ICAVS 11
11th International Conference
on Advanced
11th International
Conference on Advanced
Vibrational Spectroscopy
Vibrational Spectroscopy
22-27.08.2021,22-27.08.2021,
Kraków
Kraków

REHA INNOVATION
REHA INNOVATION
Targi rehabilitacji, fizjoterapii
i medycyny
sportowej
Targi rehabilitacji,
fizjoterapii
i medycyny sportowej
10-11.09.2021, 10-11.09.2021,
Kraków
Kraków

PACKAGING INNOVATIONS
PACKAGING INNOVATIONS
13. Międzynarodowe
Opakowań w Warszawie
13.Targi
Międzynarodowe
Targi Opakowań w Warszawie
15-16.09.2021,15-16.09.2021,
Warszawa
Warszawa

®
®
KOMPOZYT-EXPO
KOMPOZYT-EXPO
11. Międzynarodowe
Materiałów, Targi Materiałów,
11. Targi
Międzynarodowe
Technologii i Wyrobów
Kompozytowych
Technologii i Wyrobów Kompozytowych
29-30.09.2021,29-30.09.2021,
Kraków
Kraków

SYMAS®
SYMAS®
13. Międzynarodowe
Obróbki, Magazynowania
13.Targi
Międzynarodowe
Targi Obróbki, Magazynowania
i Transportu Materiałów
Sypkich
i
Masowych
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
29-30.09.2021,29-30.09.2021,
Kraków
Kraków

MAINTENANCE MAINTENANCE
13. Międzynarodowe
Utrzymania Ruchu,
13. Targi
Międzynarodowe
Targi Utrzymania Ruchu,
Planowania i Optymalizacji
Produkcji
Planowania
i Optymalizacji Produkcji
29-30.09.2021,29-30.09.2021,
Kraków
Kraków

EUROTOOL® EUROTOOL®
23. Międzynarodowe
Obrabiarek, Targi Obrabiarek,
23. Targi
Międzynarodowe
Narzędzi i Urządzeń
do
Obróbki
Materiałów
Narzędzi i Urządzeń
do Obróbki Materiałów
5-7.10.2021, Kraków
5-7.10.2021, Kraków
®
FASTENER POLAND
FASTENER
POLAND®
5. Międzynarodowe
Targi
Elementów
5. Międzynarodowe Targi Elementów
Złącznych i TechnikZłącznych
Łączeniai Technik Łączenia
05-07.10.2021,05-07.10.2021,
Kraków
Kraków

ASSEMBLY GO ASSEMBLY GO
First European Show
First European Show
Współorganizator:Współorganizator:
Polskie Stowarzyszenie
Polskie Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Montażu
Inżynierów
i Techników Montażu
05-07.10.2021,05-07.10.2021,
Kraków
Kraków
24. Międzynarodowe
24. Międzynarodowe
®
Targi Książki w Targi
Krakowie
Książki
w Krakowie®
14-17.10.2021, 14-17.10.2021,
Kraków
Kraków
Konkurs o Nagrodę
Konkurs o Nagrodę
im. Jana Długosza
im. Jana Długosza
14.10.2021
14.10.2021
HORECA®
HORECA®
28. Międzynarodowe
28. Targi
Międzynarodowe Targi
Wyposażenia Hoteli
i Gastronomii
Wyposażenia
Hoteli i Gastronomii
03-05.11.2021,03-05.11.2021,
Kraków
Kraków
GASTROFOOD® GASTROFOOD®
19. Targi Artykułów19.Spożywczych
Targi Artykułów Spożywczych
i Napojów dla Gastronomii
i Napojów dla Gastronomii
03-05.11.2021,03-05.11.2021,
Kraków
Kraków
ENOEXPO®
ENOEXPO®
18. Międzynarodowe
Wina w Krakowie
18. Targi
Międzynarodowe
Targi Wina w Krakowie
03-05.11.2021,03-05.11.2021,
Kraków
Kraków
DENTAMED
DENTAMED
19. Dolnośląskie Targi
19. Dolnośląskie Targi
Stomatologiczne we
Wrocławiu we Wrocławiu
Stomatologiczne
05-06.11.2021,05-06.11.2021,
Wrocław
Wrocław
Jubinale Christmas
Jubinale Christmas
Targi Biżuterii i Zegarków
Targi Biżuterii i Zegarków
– edycja zimowa – edycja zimowa
Organizator: PBOrganizator:
GROUP
PB GROUP
26-27.11.2021, 26-27.11.2021,
Kraków
Kraków
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