TOOLEX – NARZĘDZIE BIZNESOWEGO SUKCESU!

TOOLEX to wiodące Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki w Polsce.
Równolegle z ich dziewiątą edycją odbyły się Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji
Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, a także Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla
Przemysłu OILexpo.
Nasi Wystawcy potwierdzają, że TOOLEX to doskonałe narzędzie biznesowego sukcesu - to tutaj
zawierają liczne transakcje, nawiązują nowe kontakty biznesowe i podtrzymują dotychczasowe relacje ze
stałymi kontrahentami.

TOOLEX - OILexpo - WIRTOTECHNOLOGIA w liczbach
•

ponad 500 wystawców z 18 krajów

•

ponad 600 reprezentowanych marek

•

450 maszyn w ruchu

•

15 000 m2 ekspozycji targowej

•

10 000 gości
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Nieustanny rozwój
Zeszłoroczna edycja TOOLEX zgromadziła największą liczbę wystawców i marek na największej
powierzchni wystawienniczej w swojej historii. Nigdy wcześniej targi nie cieszyły się również tak dużym
zainteresowaniem odwiedzających. W porównaniu do pierwszej edycji, liczba liderów rynku wzrosła
ponad 4-krotnie, natomiast liczba klientów - ponad 3-krotnie. W celu zaprezentowania swojej oferty,
wystawcy wykorzystali powierzchnię 15 000 m2 dostępną w 2 pawilonach Centrum TargowoKonferencyjnego Expo Silesia. Tak dynamiczny rozwój sprawił, że Targi TOOLEX stały się rozpoznawalną
i znaczącą marką w Europie.
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Wystawę odwiedziło ponad 10 000 ekspertów z branży, którzy mogli nie tylko wziąć udział
w spotkaniach poświęconych specjalistom, lecz również zapoznać się z bogatą ofertą firm.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zakres tematyczny prezentowanych produktów i usług
obejmował: obrabiarki, narzędzia, urządzenia technologiczne, narzędzia i przyrządy pomiarowe,
niekonwencjonalne metody obróbki, urządzenia do obróbki na gorąco, systemy CAM/CAD oraz
oprogramowanie CNC, chłodziwa i środki smarowe, wyposażenie i rozwiązania warsztatowe, usługi
i wsparcie dla projektów, remonty i modernizacje obrabiarek, a także ogólne usługi obróbcze.

Po raz kolejny na targach pojawili się tacy liderzy branży, jak ABPLANALP, AJAN, APX
TECHNOLOGIE, CORMAK, DEMATEC, DMG MORI, EMUGE FRANKEN TECHNIK, FANUC, FAT
HACO, GALIKA, GF MACHINING SOLUTIONS, HTM, HURCO, METAL TEAM, MTI, MS SPINEX,
SANDVIK, SCHUNK, STIGAL oraz wielu przedstawicieli polskiego przemysłu obróbczego, jak na
przykład AFM, AVIA, JANUS, FANAR, TBI.
TOOLEX to jednak dużo więcej, niż oferta wystawców – na program targów składają się liczne spotkania
poświęcone wizualizacji procesów, projektowania oraz CAD/CAM/CAE. Przedstawiciele Zakładów
Badań i Atestacji ‘ZETOM’ im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. zaprosili gości na wykłady
i konsultacje, na których poruszali tematykę bezpieczeństwa maszyn, systemów oceny zgodności oznakowania CE oraz zasad wzorcowania przyrządów pomiarowych. Z kolei na seminarium „Lasery współczesne zastosowania przemysłowe” zorganizowanym przez Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania szereg wykładów wygłosili liderzy z branży obróbki i spawania oraz
przedstawiciele lokalnych instytucji i uczelni. Ponadto, firma SANDVIK zorganizowała 3-dniowe
spotkanie dla swoich partnerów i klientów, a przedstawiciele GT85 - seminarium poświęcone technologii
mycia w przemyśle obróbczym.
Wydarzenie, które tradycyjnie towarzyszyło targom OILexpo oraz zgromadziło szerokie grono ekspertów XXXVII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW nt. współczesnych problemów smarowania
maszyn i urządzeń - ponownie odniosło ogromny sukces. W ramach seminarium odbyły się następujące
wykłady: „Problemy związane z eksploatacją układów zasilania CammonRail ”, dr hab. inż Zbigniew
Stanik, Politechnika Śląska, „Badania porównawcze olejów silnikowych stosowanych do dryftu ”, dr inż.
Henryk Bąkowski, Politechnika Śląska oraz „Czy zbudujemy bezolejowy silnik spalinowy? ”, prof. dr hab.
Andrzej Posmyk, Wydział Transportu Politechnika Śląska, Śląski Oddział PTT.
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Opinie wystawców

Udział w Targach TOOLEX był słuszną decyzją. Możliwość dotarcia do dużej liczby odbiorców - a przede
wszystkim specjalistów z branży - w jednym miejscu to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów,
ale również oszczędność czasu. Już dziś wiemy, że nie może nas zabraknąć na kolejnej edycji targów,
a profesjonalna obsługa i rzetelna organizacja wydarzenia tylko utwierdzają nas w tym przekonaniu.
Andrzej Urban - Prezes POLTRA Sp. z o.o.
W imieniu GF Machining Solutions chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za możliwość
uczestnictwa w targach TOOLEX. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że udział w wydarzeniu był doskonałą
decyzją, przede wszystkim ze względu na nawiązanie nowych kontaktów i efektywne spotkania
handlowe. Dynamiczny rozwój targów nie tylko przekłada się na obecność wielu gości związanych
z branżą, ale gwarantuje nam również możliwość zaprezentowania oferty w profesjonalny sposób.
Wzorowa obsługa, dobra organizacja i profesjonalna infrastruktura - to tylko niektóre atuty, które
przekonują nas do udziału w kolejnym spotkaniu w Sosnowcu.
Piotr Stasio - Marketing & Sales Manager w GF Machining Solutions
Messer Polska, jako ceniony dostawca rozwiązań wykorzystywanych w segmencie technik laserowych,
aktywnie wspiera ideę organizacji specjalistycznych targów poświęconych właśnie tej branży. Śląsk
wydaje się być wprost idealnym miejscem dla realizacji takiego projektu. Ten obszerny region położony
w południowej Polsce skupia wiele firm stosujących techniki laserowe, a infrastruktura zapewniana przez
EXPO SILESIA pozwala na wszechstronną prezentację możliwości urządzeń wykorzystujących źródła
laserowe. Kluczowym czynnikiem sukcesu przedsięwzięcia jest liczne grono odwiedzających targi
obrabiarek i narzędzi, które odbywają się w tym samym terminie. Zdecydowaliśmy się na udział już
w pierwszej edycji LASERexpo, ponieważ uważamy, że jest to doskonała okazja do spotkania nie tylko
z naszymi dotychczasowymi partnerami, ale również szansa na nawiązanie nowych kontaktów
biznesowych.
Robert Nierobisch, Messer Polska Sp. z o.o., Koordynator Segmentów Rynkowych
Wzięcie udziału w LASERexpo było zdecydowanie dobrym pomysłem. W szczególności świadczą o tym
liczne wizyty regionalnych firm na naszym stoisku, do którzy prawdopodobnie nie moglibyśmy dotrzeć,
gdyby nie uczestnictwo w targach. Wraz z firmą Polteknik Ltd. Sp. z o.o. podczas wydarzenia
zaprezentowaliśmy serce lasera piątej generacji - rezonator. Była to rzadka okazja, aby zobaczyć, jakie
elementy odpowiedzialne są za powstanie promienia laserowego w rezonatorze bez turbiny i szklanych
elementów.
Tomasz Słoboda, Sales Manager w Mitsubishi Electric
Targi TOOLEX są bardzo dobrze przygotowane pod względem marketingu i organizacji. Zachowują
wszelkie standardy targów europejskich. Z organizatorami współpracuje się bardzo dobrze,
a odwiedzający to specjaliści w swojej branży, którzy wiedzą, czego szukają.
Joanna Wyrwas, Marketing Manager, EROWA TECHNOLOGY Sp. z o.o.

TOOLEX – NARZĘDZIE BIZNESOWEGO SUKCESU!

Nagrodzeni
Pierwszego dnia targów odbyła się
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w
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I
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w
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energooszczędność
i proekologiczność za kompozyt
metaliczno-diamentowy otrzymany metodą SPS do obróbki materiałów ceramicznych otrzymał Instytut
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. W kategorii funkcjonalność i przydatność produktu za
Drutowe Centrum Elektroerozyjne Agie Charmilles CUT E350 otrzymała firma GF Machining Solutions
Sp. z.o.o. Ponadto zdecydowano o przyznaniu wyróżnień i medali Expo Silesia za efektowną formę
prezentacji. Wyróżnienia otrzymali: ABPLANALP Sp. z o.o., GF Machining Solutions Sp. z o.o., AWA Sp.
z o.o., UNI-KAT Tehnology Sp. z o.o., Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o., DMG MORI POLSKA Sp. z
o.o., MACHINE TOOLS INTERNATIONAL Sp. z o.o. Za najciekawszą formę prezentacji nagrodzoną
medalami Expo Silesia uznano stoiska firm STIGAL i CAMDIVISION Sp. z o.o.
Podczas tegorocznego TOOLEX-u kilka firm obchodziło swoje okrągłe
jubileusze. Jako Organizatorzy targów uhonorowaliśmy swoich
wystawców pamiątkowymi statuetkami: firmę STIGAL statuetką
i gratulacjami z okazji 10-lecia działalności, MACHINE TOOLS
INTERNATIONAL – z okazji 25-lecia, Fabrykę Narzędzi FANAR S.A. z okazji 50-lecia oraz Andrychowską Fabrykę Maszyn DEFUM S.A. z okazji 70-lecia istnienia.
Patronat, partnerzy i wystawcy
O mocnej pozycji TOOLEX na międzynarodowym rynku targów świadczy również Honorowy Patronat nad
wydarzeniem Ministerstwa Rozwoju. Wydarzenie wsparły również różnorodne organizacje
branżowe, instytucje badawcze, uczelnie wyższe i media. Targi były obecne zarówno w ogólnych, jak
i branżowych mediach. Opiekę medialną sprawowały polskie media związane z branżą obróbczą,
narzędziową, metalową i utrzymania ruchu. Impreza TOOLEX była również reklamowana w wielu mediach
zagranicznych. Zaproszenie do odwiedzenia targów zostało rozesłane do ponad 250 redaktorów
i przedstawicieli mediów branżowych. Wsparcia w promocji wydarzenia oraz przekazywaniu zaproszeń
udzielili również nasi partnerzy i wystawcy.
TOOLEX - OILEXPO - WIRTOTECHNOLOGIA w 2017 roku

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia w dniach 3-5 października 2017 roku!
Dołącz do grona naszych wystawców!

Kontakt:

+48 32 78 87 538

-

+48 32 78 87 519

-

toolex@exposilesia.pl

