Holistyczne ujęcie przemysłu
Organizacja w jednym czasie targów INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY ITM Polska, Targów
Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, Targów Kooperacji Przemysłowej
Subcontracting oraz Targów Druku i Skanu 3D - 3D Solutions daje zdecydowaną przewagę i pozwala
szeroko zaprezentować wszystko to, co nowoczesny przemysł ma do zaoferowania. Te cztery
imprezy wspólnie tworzą blok poznańskich targów przemysłowych. Ich zadaniem jest holistyczne
ujęcie przemysłu, jako gałęzi gospodarki z ogromnym potencjałem, który umożliwiając przenikanie
się wielu branż, zmienia naszą rzeczywistość.
Edycja bloku targów przemysłowych 2018 była bardzo udana - na 25 000 m2 powierzchni
wystawienniczej w 10 pawilonach swoją ofertę zaprezentowało 1000 wystawców z 28 państw.
Ekspozycję ITM Polska, Subcontracting, Modernlog i 3D Solutions przez cztery dni odwiedziło łącznie
17 090 profesjonalnych zwiedzających z branży przemysłowej.
„Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i podnoszenie konkurencyjności produkcji już od pewnego
czasu jest wymogiem na rynku, a czwarta rewolucja przemysłowa sprawiła, że proces stałego
dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian technologicznych jest bardziej dynamiczny. Warunkiem
koniecznym, by nie "przespać" szansy na odniesienie sukcesu na rynku jest uważne śledzenie zmian w
technologii i w zachowaniach klientów, a co za tym idzie – obecność na najważniejszych i
największych targach przemysłowych – INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY ITM Polska 2019. Ich
dopełnienie stanowią Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, Targi Logistyki,
Magazynowania i Transportu MODERNLOG oraz Targi Druku i Skanu 3D – 3D SOLUTIONS” - podkreśla
Joanna Kucharska, dyrektor targów ITM Polska.
Uczestnictwo w targach daje znakomitą możliwość – z jednej strony do zaprezentowania nowych
produktów i udoskonalonych rozwiązań, z drugiej strony – do zapoznania się z szeroką ofertą firm z
branży i aktualnymi trendami. Ponadto, dynamiczny rozwój branży generuje wprowadzanie istotnych
zmian w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a dobre praktyki najlepiej obserwować w Poznaniu,
właśnie na targach ITM Polska, Subcontracting, Modernlog i 3D Solutions! Zapraszamy w dniach 4-7
czerwca 2019 r.
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