
WEST POLAND 

westpoland.pl 

 

een.ec.europa.eu  

 

                                                                                         

 

 

Organizatorzy:  

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej 

Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 

Agenda wyjazdu na intec/Z/GrindTec 

intec – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji;  

Z- Zuliefermesse – Międzynarodowe Targi Poddostawców;  

GrindTech -  Międzynarodowe Targi Szlifowania i Ostrzenia Narzędzi 

 

Miejsce: Targi Lipskie (Leipziger Messe), Messe-Allee 1, 04356 Leipzig 

Termin: 7-9.03.2023 

 

7 marca 2023 (wtorek) 

4:30 Zbiórka uczestników, ul. Smoluchowskiego 48, bud. B11 (siedziba WCTT) 

4:45 – 11:00 Przejazd autokarem na trasie Wrocław - Lipsk 

11:00 - 14:00 Udział w Międzynarodowym Forum Kooperacyjnym „Welcome to Saxony” 

z udziałem delegacji z Europy, Azji Środkowej oraz przedstawicieli 

przemysłu maszynowego z Saksonii (producenci i poddostawcy). 

W programie Forum, m.in.: 

11:00 – 12:00 Prezentacja międzynarodowych delegacji 

 Informacja o sytuacji w branży oraz krótka prezentacja uczestniczących 

przedsiębiorców i instytucji 

 Prezentacja saksońskich uczestników 

12:00 – 14:00 Rozmowy kooperacyjne 

Networking, obiad 

Congress Center Leipzig, Mehrzweckfläche 1, Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig 
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Języki: angielski, niemiecki (tłumaczenie symultaniczne) 

14:00 – 16:30 Zwiedzanie targów lub wizyta studyjna w firmie Profiroll Technologies 

GmbH https://www.profiroll.com/ . 

16:30 – 17:00 Przejazd do hotelu Seaside Park Hotel https://www.parkhotelleipzig.de/  

18:00 Zwiedzanie Lipska zakończone wspólną kolacją 

8 marca 2023 (środa) 

9:30 – 10:00 Wyjazd z hotelu na targi 

10:00 – 16:30 Udział w Giełdzie Kooperacyjnej CONTACT 2023 i/lub indywidualne 

zwiedzanie targów 

16:30 – 17:00 Przejazd z targów do hotelu 

17:00 – 18:30  Czas wolny 

18:30 – 19:00 Przejazd z hotelu do restauracji Da Capo 

18:00 – 21:00 Udział w międzynarodowym wieczorze IHK zu Leipzig 

Restaurant Da Capo, Karl-Heine-Straße 105, 04229 Leipzig 

https://www.facebook.com/Da.Capo.Leipzig/ 

Ok. 21:30 Przyjazd do hotelu 

9 marca 2023 (czwartek) 

9:00 – 22:00 Przejazd Lipsk – Wrocław 

Po drodze wizyty studyjne w firmach (wstępnie proponowane): 

1) Oscar PLT (Kjelberg Group) https://oscar-plt.de/ 

2) WMW AG https://www.wmwag.com/de 

 

Ważne informacje 

Terminy 

Zgłoszenie udziału we wspólnym wyjeździe: 

 Zgłoszenie udziału we wspólnym wyjeździe: do 15.02.2023 

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz: tutaj 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona! 

Zgłoszenie udziału w Giełdzie Kooperacyjnej (B2B) CONTACT 2023: 

 Zgłoszenie udziału w Giełdzie Kooperacyjnej (B2B): do 15.02.2023 

Zgłoszenie poprzez formularz:  https://contact2023.b2match.io lub kod QR 

a następnie: 

http://een.ec.europa.eu/
http://westpoland.pl/
https://www.profiroll.com/
https://www.parkhotelleipzig.de/
https://www.facebook.com/Da.Capo.Leipzig/
https://oscar-plt.de/
https://www.wmwag.com/de
https://wctt.pwr.edu.pl/oferta-uslugi/miedzynarodowa-wspolpraca-biznesowa/branzowe-wyjazdy-zagraniczne/zgloszenie-wyjazdz-targi-intec-z-grindtec/
https://contact2023.b2match.io/
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 Wybór partnerów do spotkań B2B: 18.01.2023 do 02.03.2023 

 

Oferta dla uczestników 

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: 

 Transport autokarem na trasie Wrocław-Lipsk-Wrocław 

 Bilety wstępu na Targi intec/Z/GrindTec 

 Udział w Międzynarodowym Forum Kooperacyjnym „Welcome to Saxony“ 

 Udział w Giełdzie kooperacyjnej CONTACT 2023 

 Zwiedzanie Lipska i kolacja w dniu 7 marca 2023 

 Udział w międzynarodowym wieczorze IHK zu Leipzig 8 marca 2023 (z kolacją) 

 Wizyty studyjne 

Koszty dla uczestników: 

 Koszt 2 noclegów w hotelu Seaside Park Hotel 

- Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 103,00 Euro/noc 

- Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 123,00 Euro/noc 

  

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: 

Anna Pytel: tel. 71 3204186, + 48 695 360 110; email: anna.pytel@pwr.edu.pl 

Marta Wróbel: tel. 71 3203912, + 48 723 705 916; email: marta.wróbel@pwr.edu.pl  

 

Ogólne informacje nt. Trio Targowego intec/Z/GrindTec 

 

W dniach od 7 do 10 marca 2023 roku w Lipsku odbędzie się kolejna edycja duetu 

targowego intec – Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji 

Produkcji oraz Zuliefermesse – Międzynarodowych Targów Poddostawców. W bieżącej 

edycji po raz pierwszy dołączą do nich targi GrindTech -  Międzynarodowe Targi 

Szliwfowania i Ostrzenia Narzędzi tworząc bogate w ofertę wystawienniczą trio targowe 

intec/Z/GrindTec. 

 

Intec – www.messe-intec.de                           

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji należą do grona 

wiodących imprez wystawienniczych dla przemysłu metalowego i maszynowego w Europie. 

Oferta kierowana jest m.in. do przedstawicieli przemysłu: 

 maszynowego (produkcja maszyn, narzędzi i podzespołów) 

 elektrycznego i elektronicznego 

http://een.ec.europa.eu/
http://westpoland.pl/
mailto:anna.pytel@pwr.edu.pl
mailto:marta.wróbel@pwr.edu.pl
http://www.messe-intec.de/
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 przemysłu motoryzacyjnego 

 

Profil targów, m.in.: 

 narzędzia, maszyny i urządzenia oraz komponenty i podzespoły maszynowe 

 automatyzacja produkcji i robotyka 

 produkcja urządzeń technologicznych służących wytwarzaniu odnawialnych źródeł 

energii 

 metrologia przemysłowa i kontrola jakości 

 usługi i produkcja kontraktowa 

 

Zuliefermesse - www.zuliefermesse.de 

Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie są 

wiodącym w Europie spotkaniem B2B dla przedsiębiorców branży metalowej i tworzyw 

sztucznych oraz poddostawców dla wszystkich sektorów przemysłu. 

Profil targów, m.in: 

 komponenty oraz części zamienne do maszyn i urządzeń 

 usługi produkcyjne 

 usługi projektowania, technologie 

 linie i procesy produkcyjne 

 planowanie produkcji 

 

GrindTec - https://www.grindtec.de/en/  

Międzynarodowe Targi Szlifowania i Ostrzenia Narzędzi są wiodącą w Europie wystawą 

oferującą produkty związane z technologiami i usługami ostrzenia narzędzi. Targi 

organizowane od 1998 roku w Augsburgu zostały przeniesione do Lipska, gdzie będą 

kontynuowane i organizowane jednocześnie z targami intec i Z. Oferta kierowana jest m.in. 

do: 

 dostawców systemów i technologii do obróbki narzędzi i obróbki skrawaniem 

 producentów szlifierek, 

 B+R, technologie, oprogramowanie 

 

Profil targów, m.in: 

 systemy obróbki narzędzi, szlifierki 

 narzędzia precyzyjne: projektowanie, produkcja, montaż/instalacja 

 narzędzia skrawające: ostrzenie, szlifowanie, pomiar, powlekanie, naprawa 

automatyzacja, digitalizacja 

 

 

                        

http://een.ec.europa.eu/
http://westpoland.pl/
http://www.zuliefermesse.de/
https://www.grindtec.de/en/

