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to jedna z najważniejszych imprez w Polsce, 
poświęconych branży obrabiarek i narzędziowej. 

Za nami 3 dni debaty o przyszłości polskiego 
przemysłu, prezentacji najnowszych technologii 
w produkcji oraz licznych spotkań biznesowych. 

Liderzy branży obróbki metalu po raz  
pierwszy zaprezentowali się w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach  
– centrum polskiego przemysłu.

TOOLEX  
– niezawodne  
narzędzie w biznesie
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Nasi wystawcy potwierdzają, że TOOLEX to doskonałe 
narzędzie biznesowego sukcesu – to tutaj zawierają 
liczne transakcje, nawiązują nowe kontakty biznesowe 
i podtrzymują dotychczasowe relacje ze stałymi 
kontrahentami. 

To najważniejsze wydarzenie dla branży o randze 
europejskiej w sezonie jesiennym.
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Kilkutonowe maszyny, liczne urządzenia i roboty w ruchu, 
wysokiej klasy narzędzia, nowoczesne oprogramowanie, 
najwyższej jakości chłodziwa, rozwiązania finansowe 
i leasingowe dla przemysłu – to tylko niewielki fragment 
szerokiej oferty, jaką prezentowali wystawcy na swoich 
imponujących stoiskach. 

Tegoroczna edycja wydarzenia była jednocześnie 
doskonałą platformą wymiany doświadczeń i dyskusji 
w gronie ekspertów.
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Liderzy rynku
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• 14. edycja wydarzenia
• 150 wystawców
• 5 800 zarejestrowanych uczestników
• 8 krajów pochodzenia wystawców
• blisko 12 tys. m2 powierzchni wystawienniczej

TOOLEX 2022  
w liczbach
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Liderzy rynku
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TOOLEX gości nie tylko przedstawicieli handlowych, którzy w Katowicach zawierają nowe 
kontrakty, ale również pracowników produkcji, zainteresowanych nowinkami rynkowymi.

Struktura zwiedzających 
wg branż [%]

30% 
• obróbka metalu 

46% 
• kadra  

zarządzająca: 
prezesi  
i kierownicy firm

15% 
• robotyzacja i automatyzacja
• energetyka i gazownictwo
• górnictwo i hutnictwo 
• lotnictwo 

14% 
• operatorzy CNC

15% 
• programiści, 

kontrolerzy 
jakości i technicy 
utrzymania ruchu

15% 
• oprogramowanie,  

BHP, utrzymanie  
ruchu i metrologia

• przemysł zbrojeniowy, 
budowlany, stoczniowy, 
spożywczy, medyczny 
i farmaceutyczny, 
transport kolejowy 

10% 
• pozostali

30% 
• branża narzędziowa 
• automotive
• przemysł maszynowy

15% 
• technologowie

Struktura zwiedzających  
wg stanowiska [%]

Mierzalny sukces
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Liderzy rynku
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Wydarzenia towarzyszące 

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 – debata na temat zmian, wyzwań 
i przyszłości polskiego przemysłu w gronie przedstawicieli kadry 
zarządzającej firmami produkcyjnymi, dyrektorów i managerów

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych OILexpo oraz 
Środowiskowe Seminarium Tribologów organizowane przez 
Polskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski oraz Katedrę 
Transportu Kolejowego Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej 
Politechniki Śląskiej – głównym tematem dyskusji była tribologia 
w transporcie kolejowym.
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Konferencja Tech and Job – 
wydarzenie poświęcone 
rynkowi pracy inżynierów 
oraz specjalistów z udziałem 
czołowych pracodawców, 
specjalistów HR 
i renomowanych uczelni. 

Warsztaty Automatyzacja w kontroli produkcji – podczas 
wydarzenia uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda 
w praktyce skanowanie 3D i automatyzacja tego procesu.

Wydarzenia towarzyszące 



12

Targom TOOLEX towarzyszył prestiżowy konkurs The Best 
of Industry 4.0. Jego laureaci zostali nagrodzeni przez jury 
ekspertów podczas uroczystej, wieczornej gali. 

The Best of Industry 4.0 

W kategorii „Zakład produkcyjny” 
nagrody utrzymały firmy: 
• NoWy Styl
• Mennica Polska
• Noyen
• 3M Poland
• Lubelski Węgiel Bogdanka
• Polcomm
• Politech

• ZF Automotive Systems Poland

W kategorii „Technologia” 
utytułowano: 
• Hololens, Teamtechnik Production 

Technology
• UIBS Teamwork, IPOsystem
• Platforma NAZCA 4.0, APA Group 
• Platforma DBR77, DBR77
• Chwytak adhezyjny z technologią 

chwytania ADHESO, Schunk
• Astor Innovation Room 4.0, Astor
• SkillWorx, Transition Technologies PSC
• Rexio Drawer, Metal Team
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Technika sprężonego powietrza

Industry Division

®

Maszyny do obróbki metalu

Page 1 of 1

06.07.2022file:///R:/Marketing/Übergreifende%20Themen/MEWA%20Logo/Mewa-Logo%20ab...ruger expoTM

Professional industry services. Technika spawalnicza

FocusNißrdzewne

metale.org
Portal branży metalowej

Magazyn Przemysłowy
Portal branży narzędziowej

narzedziownia.org

 

Wystawcy

Partnerzy instytucjonalni

Patronat medialny
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O mocnej pozycji TOOLEX na targowym 
rynku świadczy liczne grono partnerów 
instytucjonalnych i patronów medialnych 
– uczelni wyższych, organizacji i instytucji 
branżowych, a także mediów, które stale 
wspierają ich rozwój. Kampanię reklamową 
prowadziliśmy w polskich i zagranicznych 
mediach, m.in. czasopismach oraz 
portalach, a także na billboardach oraz 
ekranach multimedialnych w całym kraju. 

Siła Partnerów

GALERIA 
ZDJĘĆWIDEO

https://www.toolex.pl/pl/galeria-zdjec,1864.html
https://www.toolex.pl/pl/galeria-zdjec,1864.html
https://www.toolex.pl/2021/pl/wideo/1084/
https://www.toolex.pl/2021/pl/wideo/1084/
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Dziękujemy za Państwa udział w wydarzeniu oraz 
zaangażowanie w tworzeniu miejsca do spotkań 
i biznesowych rozmów. Targi TOOLEX to najlepsze 
narzędzie dla biznesu!

Zapraszamy do kontaktu i współpracy podczas 
przyszłorocznej edycji targów TOOLEX w terminie 

3-5 października 2023 r.
Agnieszka Miklas
Dyrektor Działu EXPO
agnieszka.miklas@ptwp.pl
tel.: + 48 780 105 957


