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HOLZ-HANDWERK 2018: Powierzchnię wystawową 
wypada zapewnić teraz 

 

 Nowy plan czasowy: dłuższy okres przygotowawczy dla wystawców 

 Korzyść dla wcześniej zamawiających do 2 czerwca 2017 r. 

 Powierzchnie wspólne: „Innovation made in Germany“ i Campus 

HOLZ-HANDWERK 

 

Specjalisyczne targi technologii maszyn i potrzeb produkcyjnych w 

dziedzinie rzemieślniczej obróbki drewna przygotowują się do swoje-

go kolejnego występu w dniach 21 do 24 marca 2018 r. Przyjmowanie 

zgłoszeń do udziału w 19. Targach HOLZ-HANDWERK już się rozpo-

częło, a zatem, kto do 2 czerwca 2017 r. zamówi stoisko, ten skorzysta 

z upustu dla wcześniej zamiawiających. Po bez mała rekordowej im-

prezie w marcu 2016 r. ze znaczynm wzrostem liczby zwiedzających i 

494 wystawcami z 19 krajów europejskie wiodące targi po raz kolejny 

chcą zaprezentować się w jak najlepszej formie. Zainteresowane 

przedsiębiorstwa wszystkie informacje znajdą pod: 

www.holz-handwerk.de/application 

 

Targi HOLZ-HANDWERK także w 2018 r. przystąpią do startu korzystając 

ze swojej sprawdzonej już mieszanki konkretnych rozwiązań technicznych i 

podtrzymywania osobistych kontaktów – tak, by zarówno wystawców jak 

też zwiedzających zachwycić swoją charakterystyczną atmosferą doznań. 

 

„Z chwilą wysyłki materiałow zgłoszeń rozpoczęła się dla nas intensywna 

faza planowania. Świadomie startujemy wcześniej niż zwykle, by wystaw-

com zapewnić więcej czasu do przygotowania się do targów”, wyjaśnia 

Stefan Dittrich, kierownik imprezy HOLZ-HANDWERK. Targi „HOLZ-

HANDWERK są i pozostaną stałą wielkością w kalendarzu branży a udział 

w nich jest,  jak z doświadczenia wiemy, wcześnie zamawiany. Zatem, kto 

w 2018 r. jako wystawca chce w nich wziąć udział, ten powinien jak 

najszybciej nawiązać z nami kontakt.” Zgłoszenia przyjmowane będą do 

dnia 30 czerwca 2017 r. Zainteresowane przedsiębiorstwa, składające 

zgłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 r., skorzystają jeszcze z upustów dla 

wcześnie zamawiających. 



 

HOLZ-HANDWERK 2018: Powierzchnię wystawową wypada zapewnić już teraz 
Informacja Prasowa – kwiecień 2017 r. strona 2/3 

HOLZ-HANDWERK Campus przystępuje do drugiej rundy 

Brak wykwalifikowanych pracowników jest tematem który porusza branżę 

obróbki i przetwórstwa drewna. NürnbergMesse 2016 wyszła temu na prze-

ciw powołując do życia platformę HOLZ-HANDWERK Campus. To wysoce 

skoncentrowane forum wiodących szkół zawodowych, mistrzowskich i wyż-

szych wzbudziło, jako miejsce kontaktu dla narybku, znaczne zaintereso-

wanie udzielając informacji o możliwościach wykształcenia i dokształcania. 

Po sukcesie pierwszej edycji powierzchnia specjalna w 2018 r. będzie 

nadal kontynuowana. Więcej informacji oraz możliwości zgłoszeń znaleźć 

można pod: www.holz-handwerk.de/en/campus 

 

Odkryć, przeżyć, zrobić: koncepcja która przekonuje 

Targi HOLZ-HANDWERK, co dwa lata niejako obowiązkowy termin, od-

zwierciedlają wszystkie wyroby i technologie na codzień istotne dla zakła-

dów obróbki drewna, a więc dla stolarzy, cieśli i branżowych handlowców 

oraz ekspertów w dziedzinie meblarstwa i wykończenia wnętrz. 

Oferta targów rozciąga się od obrabiarek do drewna, przez narzędzia 

elektryczne i pneumatyczne, oprogramowanie, technikę mocowań, okucia, 

elementy budowlane i systemy wnętrz po drewna i drewniane materiały 

produkcyjne. Podczas poprzedniej imprezy na równolegle odbywających 

się specjalis-tycznych Targach HOLZ-HANDWERK i FENSTERBAU 

FRONTALE ponad 110.000 zwiedzających specjalistów zasięgnęło 

informacji w zakresie trendów i tematów w swojej branży. Poszerzenie 

wiedzy jak też uzyskanie informacji o nowych wyrobach stanowiły główny 

powód do odwiedzenia Targów HOLZ-HANDWERK. Przy czym 

publiczność specjalistyczna nie do-znała rozczarowań: 97 procent 

zwiedzających wyraziło swoje zadowolenie z oferty Targów HOLZ-

HANDWERK 2016, odpowiednio wysoko deklaro-wane są zamiary 

ponownego zwiedzenia. Pozytywny wniosek wysnuli także wystawcy. Bez 

mała wszystkie przedsiębiorstwa – całe 96 procent – dotarło do swoich 

grup docelowych a 91 procent w następstwie swoich kontaktów 

nawiązanych podczas imprezy spodziewa się transakcji po targach. 

 

Sprawdzone partnerstwo 

Targi HOLZ-HANDWERK organizują VDMA Holzbearbeitungsmaschinen 

(Zrzeszenie Producentów Obrabiarek do Drewna) i NürnbergMesse GmbH. 

Podmiotem ideowym Targów HOLZ-HANDWERK jest Fachverband Schrei-

nerhandwerk (FSH) Bayern (Zrzeszenie Branżowe Rzemiosła Stolarstwa w 

Bawarii). Oprócz tradycyjnie szerokiej oferty specjalistycznej w halach 

targów istotną wartość dodaną zaoferuje przede wszystkim planowany 
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pokaz specjalny FSH Bayern (Zrzeszenie Branżowe Rzemiosła Stolarstwa 

w Bawarii), stwarzając zwiedzającym okazję do uzyskania cennych impul-

sów w ich twórczej pracy. 

 

Informacje i warunki zgłoszenia dla wystawców 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam – zespół organizacyjny HOLZ-HANDWERK 2018 

Stefan Dittrich, Marcel Mönkemöller, Stefan Habermeier-Phen 

T +49 9 11 86 06-81 67 

F +49 9 11 86 06-86 72 

holzhandwerk@nuernbergmesse.de 
 

Kontakt dla prasy i mediów 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające i zdjęcia znajdą 

Państwo pod: www.holz-handwerk.de/press 


