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SPOTKANIA 
NA WIELKĄ

SKALĘ. 
ZA NAMI TARGI SYMAS® 

I MAINTENANCE 
2022 

13. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu 
Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS® oraz 13. Międzynarodowe Targi 
Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 
sprawiły, że 19 i 20 października Centrum Targowo-Kongresowe EXPO 
Kraków gościło licznych przedstawicieli przemysłu.

Liczby mówią same za siebie, tegoroczna edycja pokazała, że branża 
przemysłowa spragniona jest bezpośrednich spotkań – pozwalających 
na nawiązanie nowych lub utrwalenie dotychczasowych kontaktów. 

Połączenie w ystaw y targowej oraz szerokiego programu  
merytorycznego pozwoliło odpowiedzieć na palące potrzeby 
przedsiębiorców,  którzy z jednej strony poszukują nowych technologii, 
a z drugiej specjalistycznej wiedzy, jak skutecznie wdrożyć je we własnym 
zakładzie.

134 2560 14
wystawców zwiedzających

godzin wykładów 
i prezentacji



ODWIEDZAJĄCY
Organizatorzy Targów SYMAS®/MAINTENANCE bardzo dbają o wysoką jakość wydarzenia, dlatego z komunikatem o targach docierają 
do konkretnych osób – realnie zainteresowanych poszerzeniem kontaktów biznesowych. Pozytywne opinie wystawców świadczą 
o tym, że cel ten udało się zrealizować. Co roku targi odwiedzane są przez przedstawicieli niemalże każdej gałęzi przemysłu – m.in. 
elektromaszynowego, metalurgicznego, chemicznego, spożywczego, wydobywczego czy paliwowo-energetycznego.
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Stanowiska Branże
Największą wartością targów jest przede wszystkim 
możliwość bezpośredniego kontaktu z dużą ilością 
klientów w ramach jednej przestrzeni. W normalnym 
trybie pracy jesteśmy w stanie spotkać się z jednym, 
dwoma, może trzema klientami w ciągu dnia, 
przy czym nie jesteśmy w stanie zająć się nimi 
kompleksowo. Natomiast tutaj mamy możliwość 
wymiany doświadczeń, spotkania się, wymiany 
kontaktów z wieloma uczestnikami w jednym 
miejscu. Druga sprawa jest taka, że tutaj jesteśmy 
w stanie zaprezentować swoje możliwości w 
namacalny sposób, w postaci urządzeń, które 
funkcjonują na stanowiskach testowych – one 
dają wyobrażenie tego, co potrafimy i co możemy 
zaproponować naszym klientom. Targi mają dużo 
zalet. 

Marcin Wroński z firmy Vega Polska



 Jesteśmy pierwszy raz na Targach SYMAS® w Krakowie i jestem pod wielkim wrażeniem skali spotkań, które się tutaj odbywają. 
Minęło kilka godzin, a już nawiązaliśmy szereg nowych kontaktów z potencjalnymi klientami i mam nadzieję, że przyniesie to duże 
korzyści dla naszej firmy. 

Daniel Gawron z firmy Eurotronic 
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WYSTAWCY
Targi SYMAS® i MAINTENANCE od lat konsekwentnie budują swoją markę wśród firm posiadających rozwiązania lub usługi dotyczące 
obróbki, przeładunku, transportu i magazynowania materiałów sypkich i masowych, jak również wśród tych, które oferują środki, narzędzia 
i technologie przeznaczone do utrzymania ruchu i optymalizacji produkcji zakładów przemysłowych.

Siła imprezy oraz przewaga konkurencyjna polega na szybkim i skutecznym odpowiadaniu na potrzeby branży. To tutaj poruszane są 
najbardziej aktualne tematy tj. problemy kadrowe w zakładach pracy, rosnące ceny energii, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji.  
Na targach doświadczeni eksperci dzielą się wiedzą i doświadczeniem, podpowiadając rozwiązania, które są antidotum na szereg 
problemów. 

134 wystawców Top 5 krajów
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PROGRAM 
TOWARZYSZĄCY

Wszystko zaczyna się od wiedzy
Targi to nie tylko wystawa, ale również obszerny program towarzyszący. Podczas wydarzenia od lat organizowana jest Jesienna Szkoła 
Utrzymania Ruchu – dwudniowa konferencja, na której omawiane są najciekawsze case studies. Udział w spotkaniach jest okazją do 
poszerzenia wiedzy dotyczącej dobrych praktyk inżynierskich stosowanych w europejskim przemyśle. Każda edycja budzi zainteresowanie 
wielu przedstawicieli zakładów przemysłowych z całej Polski, nie tylko ze względu na dużą wartość merytoryczną wykładów, lecz także ze 
względu na możliwość wykorzystania poznanych treści w codziennej pracy. 

Tegoroczna konferencja skupiła się na trzech najbardziej aktualnych tematach: 
•  metodach i narzędziach Utrzymania Ruchu – obejmujących optymalne strategie utrzymania ruchu w kontekście rozwiązań Przemysłu 

4.0.; 
• zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu kryzysowym w zakładach przemysłowych; 
• efektywności energetycznej – istotnej w kontekście gwałtownego wzrostu cen energii i mediów energetycznych. 

Wystawcy doceniają możliwość wystąpień podczas eksperckich warsztatów, na których mogą zaprezentować szerokiemu gronu 
odwiedzających liczne case-studies oraz efekty uzyskane przez ich klientów dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych w zakładach przemysłowych. 

Widzimy duże zainteresowanie. Wielu klientów pytało bardzo 
szczegółowo o nasze rozwiązania, o możliwość zastosowania 
ich w instalacjach. Zauważyliśmy też duży odzew po naszej 
prezentacji – przychodzą do nas klienci, którzy w niej 
uczestniczyli.

Bogusław Zwoliński z firmy GRC



13 wystąpień 9 wystąpień
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Warsztaty eksperckie

 
Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu



Targi SYMAS®

i MAINTENANCE 
w ciągu trzynastu lat stały się kluczową imprezą 
dla branży przemysłowej. Nie bez znaczenia jest 
fakt, iż wydarzenie odbywa się w Krakowie – 
mieście będącym jednym z najatrakcyjniejszych 
celów podróży biznesowych. Liczne połączenia 
lotnicze z Balicami oraz sąsiedztwo Czech 
i Słowacji sprawiają, że targi chętnie odwiedzane 
są przez klientów zagranicznych. 
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ZAPRASZAMY NA 14. EDYCJĘ TARGÓW
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