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W uroczystej inauguracji Targów 
uczestniczył Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Bronisław 

Komorowski. – To odwaga, aby instytucja 
o 90-letniej tradycji, jaką są Targi Poznańskie, 
myślała proinnowacyjnie i była organizato-
rem tak prestiżowych na rynku międzynaro-
dowym targów, jakimi są ITM Polska – mówił 
prezydent. Po ceremonii otwarcia Targów 
Prezydent RP w towarzystwie zarządu MTP 
zwiedził targową ekspozycję.

W siedmiu salonach: Mach-Tool, Metalforum, 
Hape, Welding, Surfex, Transporta i Nauka dla 
Gospodarki zaprezentowało się 937 wystaw-
ców oraz firm. Na ekspozycjach wykorzysta-
no prawie 1800 ton sprzętu m.in. z zakresu 
obróbki metali, hydrauliki oraz pneumatyki, 
spawalnictwa i lakiernictwa, metalurgii czy 
też roboty przemysłowe i manipulatory.

Przygotowano salon „Nauka dla Gospodar-
ki”, w którym swoimi osiągnięciami mogły 
pochwalić się instytuty naukowe, centra 
transferu technologii, instytucje otoczenia 
biznesu czy też szkoły wyższe. 

Targi ITM Polska w Poznaniu stanowią naj-
większy przegląd europejskich oraz świa-
towych nowości. Właśnie podczas tych 
targów można zapoznać się z najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi, nawią-
zać współpracę z potencjalnymi klientami, 
przedstawicielami mediów, a także wymie-
nić doświadczeniami, dobrymi praktyka-
mi i wiedzą. Targi te wyróżnia możliwość 
spotkania reprezentantów branż odpowie-
dzialnych za całościowy proces tworzenia 
nowoczesnego produktu, to znaczy od kon-
cepcji i projektu, poprzez różnorodne etapy 
procesu (odlewanie, obróbka mechanicz-
na, obróbka plastyczna, spawanie itp.), po 
proces wykończeniowy, m.in. lakierowanie 
i galwanizowanie czy transport – zapewnia-
li organizatorzy.

Do Poznania zjechały firmy z całego świata: 
z Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, 
Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Kanady, 
Korei Południowej, Niemiec, Polski, Portuga-
lii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Tur-
cji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier 
i USA. Uczestnictwo wyżej wymienionych 
partnerów nie było żadnym zaskoczeniem. 

W końcu Targi ITM Polska co roku przyciąga-
ją tłumy profesjonalistów, z czego, jak wska-
zują organizatorzy targów, ponad 50% z nich 
to kadra zarządzająca, podejmująca decyzje 
o modernizacji swoich linii technologicz-
nych, zakupie maszyn czy narzędzi.

Podczas targów wystawcy walczyli o Złoty 
Medal Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Prestiżowym wyróżnieniem Złotego 
Medalu co roku nagradzanych jest kilka 
najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych 
produktów spośród około kilkudziesięciu 
zgłoszonych eksponatów, biorących udział 
w Targach. Także w tym roku profesjonalne 
jury złożone z ekspertów z różnych dziedzin 
poddało szczegółowej ocenie wszystkie 
nadesłane propozycje i wybrało te, które 
według jurorów odznaczają się jakością, po-
mysłowością oraz wykonane są w oparciu 
o najnowsze technologie.

Każdy rodzaj promocji jest dobry, dlatego 
Targi ITM stały się dogodną okazją do promo-

cji miasta przez władze Radomia. Te zaprosiły 
kilkanaście firm z Radomia do udziału w tar-
gach. Grupa radomskich firm uczestniczyła 
w realizowanym przez Urząd Miejski projek-
cie „Technika i nowoczesność – promocja go-
spodarcza południowego Mazowsza”.

Stoisko zorganizowane przez Biuro Obsługi 
Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu 
cieszyło się dużym zainteresowaniem  ze 
strony zwiedzających. Przedsiębiorcy mieli 
okazję do nawiązania nowych kontaktów 
biznesowych. Radomscy przedsiębiorcy byli 
bardzo popularni wśród delegacji przedsię-
biorców tajwańskich.

Targi tłumnie odwiedzane były również 
przez młodzież. W okresie targów przewinę-
ły się przez nie tłumy wycieczek organizowa-
nych przez szkoły i uczelnie wyższe. 

Kolejna edycja targów ITM Polska, posze-
rzona dodatkowo o salon BHP, odbędzie się 
w dniach od 4 do 7 czerwca 2013 r. ■

Targi ITM – światowe nowości w Poznaniu
Kolejna edycja Targów Innowacje – Technologie – Maszyny, organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, od-
była się w dniach od 29 maja do 1 czerwca. Podczas targów zaprezentowały się najważniejsze branże światowego przemysłu. Targi 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – według szacunkowych danych, podanych przez organizatora, targi odwiedziło ponad  
16 tysięcy osób.
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