Premiera na miarę Oscara
Polska jest jednym z czołowych producentów elementów złącznych w Europie, ale do tej
pory przedstawiciele tego niezwykle szybko rozwijającego się sektora gospodarki nie mieli
swojego targowego miejsca spotkań i czekali na nie od dawna. We współpracy z Elamed
Media Group Targi w Krakowie, które słyną z wprowadzania na rynek nowych,
specjalistycznych i unikatowych imprez targowych stworzyły branżowe, targowe miejsce
spotkań z prawdziwego zdarzenia. Odbywająca się w dniach 28-30 listopada pierwsza edycja
Międzynarodowych Targów Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND
spełniła oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości.
Wszyscy na tak!
– Przyznaję, że warto przyjechać i wystawić się na Targach FASTENER POLAND – relacjonował
pytany o wrażenia z wystawy Zbigniew Rybak, szef handlu z firmy ALLTRANS Sp. z o.o. –
Impreza została poważnie potraktowana przez branżę, co potwierdza liczba Wystawców.
Największym plusem są Zwiedzający, bezpośrednio zainteresowani naszą ofertą i
przychodzący z konkretnymi propozycjami współpracy.
Komplementów nie szczędził także Łukasz Błaszczyk, lider sprzedaży z firmy ASMET.
– Targi FASTENER POLAND to bardzo ciekawa impreza. Przyjechaliśmy na próbę, aby zobaczyć
jakie jest zainteresowanie i jesteśmy mile zaskoczeni, bo Zwiedzających oraz Wystawców jest
dużo. Targi są też bardzo dobrze zorganizowane. Nie mieliśmy problemów ze stoiskiem oraz
parkingiem. Widać, że organizatorzy zrobili wiele, aby to nie była impreza jednorazowa.
W samych superlatywach targi oceniali również zagraniczni Wystawcy, m.in. Germano Iseppi
manager ds. exportu z włoskiej firmy FAR S.r.l.
– Na targach elementów złącznych w Polsce jesteśmy po raz pierwszy i mogę powiedzieć, że
impreza jest bardzo dobrze zorganizowana oraz zarządzana. Satysfakcjonuje nas fakt, że
Zwiedzający znają branżę i są zainteresowani naszymi produktami. Mamy nadzieję, że również
w przyszłym roku zawitamy do Krakowa.

Podobnego zdania była Laura Giersch, manager ds. exportu z IMS Verbindungstechnik GmbH
& Co. KG , niemieckiego producenta elementów złącznych.
– Po raz pierwszy w historii naszej firmy prezentujemy swoją ofertę na targach w Polsce.
Wrażenia mamy bardzo pozytywne, zainteresowanie produktami jest duże. Ważna jest
prezentacja oferty właśnie na tego typu imprezach – spotykamy się z dotychczasowymi
Klientami i pozyskujemy nowych. Jest dobrze!
Międzynarodowa obsada
Wśród Wystawców aż 73% stanowiły firmy z zagranicy, m.in. z Chin, Czech, Danii, Hiszpanii,
Holandii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA i Włoch.
Imponująco prezentują się też statystyki Zwiedzających: na Targach FASTENER POLAND oraz
równocześnie odbywających się targach narzędziowo-obrabiarkowych EUROTOOL® pojawiło
się niemal 11 tysięcy osób, z czego 26% to goście z zagranicy. Goście reprezentowali branżę
obróbki metalu, automotive, stolarki otworowej, budowlanej, meblowej i inne.
Na Targach FASTENER POLAND zaprezentowane zostały m.in. najnowocześniejsze łączniki
i mocowania przemysłowe, łączniki budowlane, systemy montażu i instalacji, a także
technologie produkcji łączników i urządzenia do ich magazynowania i dystrybucji. Ważnym
wydarzeniem, które bardzo dobrze dopełniło program targów, był Kongres Elementów
Złącznych, podczas którego specjaliści z branży przedstawili innowacyjne rozwiązania
w zakresie wykorzystania i zastosowania elementów złącznych oraz specjalistycznych
narzędzi.
Debiut bardzo udany
– Już po pierwszym dniu Wystawcy i Zwiedzający bardzo targi chwalili. Pierwsi za frekwencję
– wydarzenie odwiedzili specjaliści z całej Polski oraz zagraniczni przedstawiciele branży, m.in.
z Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Drudzy z kolei za bogatą i kompleksową ofertę.
Premierowa edycja przerosła oczekiwania prezentujących tutaj ofertę firm. Wszystko wskazuje
zatem na to, że w przyszłym roku targi będą jeszcze lepsze, a stoiska większe – podsumowała
pierwsze targi elementów złącznych Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie.

Równie pozytywnie wydarzenie ocenił dr Marek Łangalis, redaktor naczelny czasopisma
FASTENER, współorganizatora wydarzenia.
– Polski rynek elementów złącznych jest bardzo rozdrobniony, działa na nim blisko 1500
podmiotów. Do tej pory nie miał swojego miejsca spotkań. Wspólnie z Targami w Krakowie
postanowiliśmy to zmienić. Wstępnie zakładaliśmy, że pierwsza edycja zakończy się sukcesem,
jeżeli do Krakowa przyjedzie 30 Wystawców. Ostatecznie lista zamknęła się na 110-ej pozycji!
To chyba najlepiej świadczy o olbrzymim zainteresowaniu targami elementów złącznych
zarówno Wystawców jak i Zwiedzających.

Już dzisiaj organizatorzy zapraszają do EXPO Kraków na 2. edycję Międzynarodowych Targów
Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND, które odbędą się w dniach 16-18
października 2018 r.

