
 
 
 
 

TOOLEX – Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu! 
 
 

Przed nami kolejna, VIII edycja targów TOOLEX – najbardziej znacząca impreza branży obróbki metali 
w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2015, w Expo Silesia w 
Sosnowcu. 

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 
będzie rekordowa. Te uznane przez specjalistów oraz wysoko oceniane pod względem efektywności 
Targi, zapowiadają się naprawdę rewelacyjnie! Warto wspomnieć, że targi zostały objęte 
Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Gospodarki. Udział w wydarzeniu potwierdzili już 
liderzy z branży oraz przedstawiciele polskiego i światowego przemysłu obrabiarkowego czy też 
narzędziowego.  

Podczas targów m. in.: 

 imponująca lista Wystawców, zawierająca ponad 500 firm 
 liczne nowości i premiery rynkowe 
 setki reprezentowanych marek 
 międzynarodowe grono Wystawców 
 ciekawe konferencje i seminaria 
 pokazy maszyn w ruchu 
 szeroki przegląd oferty branżowej 
 współpraca z cenionymi w branży instytucjami i mediami  

Organizatorzy targów TOOLEX w tym roku poszerzyli nieco tematykę wydarzenia o kilka nowych 
sektorów, dzięki którym targi staną się profesjonalną platformą wymiany poglądów i doświadczeń w 
najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski. Tak jak w ubiegłych edycjach targom towarzyszyć 
będą Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, a 
także 4 inne uzupełniające charakter obróbki metalu wydarzenia: Targi Olejów, Smarów i Płynów 
Technologicznych dla Przemysłu OILexpo, Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, 
Technologii i Produktów SteelMET, Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo 
oraz Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT. To połączenie wielu tematów targowych daje 
możliwość wymiany informacji w zbliżonym zakresie tematycznym, porównania ofert, spotkań i 
pozyskania kontraktów w jednym miejscu o tej samej porze.  

Trudno pominąć fakt, że już zeszłoroczna edycja była bardzo dobra, bo zgromadziła 494 Wystawców i 
Współwystawców z 26 krajów, przeszło 600 reprezentowanych marek, 375 maszyn w ruchu o wadze 
ok. 1000 ton, 15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej, a wydarzenie odwiedziło 8956 
zarejestrowanych zwiedzających.  W tym roku organizatorzy potwierdzili, że będzie jeszcze lepiej. 

Tradycyjnie targi otrzymały wsparcie od licznych Partnerów Honorowych, Merytorycznych czy 
Wspierających, aby wiedza i doświadczenie tych instytucji pomagały w jeszcze większym rozwoju 
wydarzenia. W budowaniu pozycji targów wspierają nas również liczni agenci zagraniczni oraz izby 
handlowe.  

Warto podkreślić, że tegorocznej edycji targów patronują liczne Politechniki: Śląska, Krakowska, 
Łódzka, Wrocławska, a także stali Partnerzy tacy jak: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, Instytut Metali Nieżelaznych, Polska Organizacja Przemysłu i 
Handlu Naftowego, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki 
Złomem, Instytut Techniki Budowlanej, a także inne stowarzyszenia inżynierskie.  



Partnerzy targów dbają o dostęp do wiedzy podczas wydarzenia. Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania zorganizuje konferencję skierowaną dla branży laserowej, natomiast 
pismo Stal Metale & Nowe Technologie, które jest Głównym Partnerem Medialnym Targów, zaprasza 
na dyskusję dotyczącą technologii wspierających procesy związane z obróbką.  

Targom OILexpo, jak co roku, towarzyszyć będzie Seminarium pt: "Problemy smarowania w 
transporcie szynowym", którego organizatorami będą Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Wydział 
Transportu Politechniki Śląskiej oraz Expo Silesia, natomiast podczas targów TEZ Expo odbędzie 
konferencja dotycząca zastosowania elementów złącznych w konstrukcjach stalowych, której 
współorganizatorem będzie Instytut Techniki Budowlanej.  

To tylko część z planowanych przez organizatorów wydarzeń towarzyszących targom. Szczegółowy 
program targów jest na bieżąco aktualizowany na www.toolex.pl. Na stronie tej znajdują się również 
szczegółowe informacje na temat wydarzenia, a także opis nowości i premier, które zaprezentują 
Wystawcy na swoich stoiskach.  

Targi TOOLEX – najważniejsze wydarzenie branżowe tej jesieni w Polsce! ZAPRASZAMY! 

KONTAKT: tel. 32 7887 514, 538, e-mail: toolex@exposilesia.pl, wirtotechnologia@exposilesia.pl, 
oilexpo@exposilesia.pl, steelmet@exposilesia.pl, tezexpo@exposilesia.pl, surfprotect@exposilesia.pl 

MIEJSCE TARGÓW: Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-
219 Sosnowiec, www.exposilesia.pl 
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