Witamy na targach AMB 2018

Optymalny dojazd!
Dzięki położeniu w odległości zaledwie 5 minut spacerem od lotniska
w Stuttgarcie, bezpośrednio przy autostradzie A8 i trasie B27, a także
dzięki optymalnym połączeniom w ramach sieci transportu publicznego,
dojazd do stuttgarckich terenów targowych jest niezwykle łatwy i szybki.

Lokalizacja:

Messe Stuttgart

Data:

18. – 22.09.2018

Godziny otwarcia:
		
		

wtorek – piątek:
sobota:

(zamknięcie kas na godzinę przed zakończeniem imprezy)

Wstęp:

Wejście Wschodnie i Wejście Zachodnie

		

Wejście ICS (z uprzednio zarejestrowanym biletem)

Ceny biletów wstępu

online

na miejscu

Bilet jednodniowy *

30,– b

35,– b

Bilet jednodniowy ulgowy *

22,– b

27,– b

Serce branży
obróbki metalu
bije w Stuttgarcie!

AMB – Międzynarodowe Targi Obróbki Metali – otwierają swoje podwoje w dniach od 18. do 22.09.2018, oferując rozwiązania techniczne
i technologie umożliwiające nowoczesną produkcję. Na 120 000 m2
powierzchni wystawienniczej blisko 1500 wystawców – w tym wielu
liderów rynku światowego i technologii – zaprezentuje innowacyjne
rozwiązania, aktualne produkty i trendy branżowe. Tym samym AMB
utrzymuje swoją czołową pozycję wśród targów dedykowanych tej
branży i znajduje się w pierwszej piątce na świecie.

ciężkim (z dokumentem tożsamości), dzieci w
wieku 6 –15 lat

65,– b

75,– b

messe-stuttgart.de/travel
* Bilety jednodniowe uprawniają do bezpłatnego korzystania ze
wszystkich publicznych środków komunikacji na terenie Związku
Komunikacyjnego Stuttgart (VVS).

Zakochaj się w Stuttgarcie!
Stuttgart jest wart odwiedzenia nie tylko jako
miasto targowe. W zróżnicowanej ofercie
stolicy Badenii-Wirtembergii każdy znajdzie
coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy
interesuje Cię opera, teatr, musical, galerie,
muzea, perełki architektury czy przyroda –
odkryj tętniącą życiem metropolię!
amb-expo.de/enjoystuttgart
stuttgart-tourist.de/en

Lista wystawców
na:
amb-expo.de

Serce branży obróbki metalu
bije w Stuttgarcie!

studenci, emeryci, osoby upośledzone w stopniu

Stała karta wstępu

P+R

9:00 –18:00
9:00 –17:00

Główne obszary tematyczne AMB 2018:
Szczegółowa oferta, jak również zamawianie/rejestracja biletów
internetowych na stronie amb-expo.de/ticket

obrabiarki skrawające i erozyjne
narzędzia do obróbki oraz elementy zaciskowe
aparatura pomiarowa i kontrola jakości
roboty, technika przenoszenia obrabianych przedmiotów i narzędzi
oprogramowanie i inżynieria przemysłowa
elementy konstrukcyjne, podzespoły i akcesoria

Bildquelle Stuttgart-Marketing GmbH

Szukasz noclegu?
Liczymy na Twoją obecność!
W bezpośrednim sąsiedztwie Messe Stuttgart znajduje się wiele
hoteli i obiektów oferujących miejsca noclegowe. Jednak przy blisko
90 000 zwiedzających baza dostępnych noclegów może się szybko
wyczerpać. Dlatego warto odpowiednio wcześnie zaplanować podróż
i zarezerwować pobyt w hotelu!
amb-expo.de/hotelreservation

NOWOŚĆ:

Pokaz specjalny AMB i kongres „Zastosowanie
technologii cyfrowej w produkcji”

amb-expo.de

Program ramowy

Wraz z otwarciem nowej hali Paula Horna (hala 10) powierzchnia
stuttgarckich terenów targowych zwiększyła się do 120 000 m2.
Pozwala to na rozbudowę i optymalizację przydziału istniejącej przestrzeni
wystawienniczej oraz oferuje więcej miejsca na produkty i innowacje.
Dla wszystkich osób odwiedzających targi oznacza to: więcej innowacyjnych rozwiązań, więcej produktów, więcej ofert ukierunkowanych
na rozwiązania.

NOWOŚĆ: Digital Way – pokaz specjalny i kongres
„Zastosowanie technologii cyfrowej w produkcji“
1 Sieć fabryczna GEWATEC
2 ELABO Smart Factory
3 Pokaz specjalny PTW „Przegląd innowacji w dziedzinie obróbki
metalu“ (hala Paula Horna (hala 10))
4 	Pokaz specjalny młodzieży, WorldSkills Germany
(Atrium, Wejście Wschodnie)
5 	Projekt mav Spotkanie sztuki i techniki (Kunst trifft Technik)
„Symbole branży“ (Wejście Wschodnie)

Machines

Lapping
Deburring

Accessories

Teinacher
Kaskaden

Hardening &
heating

Lubricating &
cooling

10

Safety &
environment

Paul
Horn
Hall

8

Alfred
Kärcher
Hall

Lathe turning
Milling

Lathe turning

C2

Atrium

Bosch car park

5

4

Com- 2
ponents

Software
& Engineering

Marking

Machines

Control and
drive systems

Lathe turning

Machines

Schenker Allee East

Surface
technology

Schenker Allee West

Sawing

Milling

3

Components,

re
1 Softwa

Machines

Godziny otwarcia
wt. – pt.: 9:00 –18:00
sob.: 9:00 – 17:00

Accessories

:

ts
Componen
Spindles

Rothaus Park

Entrance West

AMB 2018

Tools
ing
Metal work
Chucking

llee East

Measuring
systems

Metal
working
Chucking

Grinding
Honing
Polishing

llee West

Milling
Eroding
g
Lathe turnin

Milling
g
Gear cuttin
Drilling

cking

working, Chu

Tools

Machines &
tools

Schenker A

Machines

Tools Metal

Schenker A

9

3

5

7
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Szczegółowy program ramowy jest dostępny na stronie
amb-expo.de/programm
AMB Special Show ”Digital Way“
Solutions for digitisation
	
of business processes
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Prelekcje w regionie Stuttgart Lounge przy Wejściu Wschodnim
Forum VDMA (Forum L-Bank (hala 1))
CareerWalks spółki Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
Operator tokarki roku (hala 4)
MM Award
BME Dzień Kupującego we wtorek, 18.09.2018
Dzień Lekkiej Konstrukcji z firmą Leichtbau BW w piątek, 21.09.2018
	Dzień Efektywności Energetycznej z Umwelttechnik BW w sobotę,
22.09.2018

Doskonałe planowanie wizyty na targach
W App Store (iOS) lub w Google Play (Android) znajdziesz
aplikację Messe Stuttgart z możliwością bezpłatnego pobrania.
Hasło wyszukiwania: Messe Stuttgart
Serwis WhatsApp targów AMB – nie zwlekaj, zaloguj się!
amb-expo.de/whatsapp

Congress (18./19.09.2018)

ICS

amb-expo.de/digitalway

Patroni ideowi targów AMB

Software and Digitalization

Wszelkie informacje będą regularnie przekazywane w formie
newslettera AMB. Zapisz się już dzisiaj!
amb-expo.de/newsletter

Organizator
Landesmesse Stuttgart GmbH | Messepiazza 1 | 70629 Stuttgart | GER
Tel. +49 711 18560-0 | Fax +49 711 18560-2440
messe-stuttgart.de | info@messe-stuttgart.de

Dokumentacja zdjęciowa: Paul Horn GmbH, Messe Stuttgart, Stuttgart-Marketing; wydawca: Messe Stuttgart, informacje bez gwarancji, mogą wystąpic zmiany, stan: 02/2018

Odkryj nowe możliwości...

