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Druk, haft, flokowanie, aplikacje, grawerowanie - 
wiodące europejskie targi uszlachetniania 
tekstyliów i promocji prezentują najnowsze 
techniki i trendy w zakresie uszlachetniania 
tekstyliów. Swoje produkty i usługi zaprezentują 
cieszący się międzynarodową renomą producenci i 
dystrybutorzy maszyn, wyposażenia i tekstyliów.

Mocne argumenty!

Uszlachetnianie 
   tekstyliów
z sercem



Welcome

Spotkanie branżowe 
Jedyne targi poświęcone 

uszlachetnianiu 
tekstyliów łączą 

wiodących dostawców z 
odpowiednimi klientami.

Doświadczenie
Na zwiedzających czeka 

atrakcyjny program 
ramowy, obejmujący 

specjalne pokazy, w tym 
pokazy techniczne oraz 

wykłady.

Zakres tematyczny 
TecStyle Visions prezentują 

kompletny asortyment 
łańcucha uszlachetniania w 

postaci maszyn, 
wyposażenia i 
tekstyliów dla 
handlu, usług i 

przemysłu.

Bezpieczeństwo
Zatwierdzone przez 
FKM dane dotyczące 

targów oraz 
przejrzystość w 

zakresie ustalania cen 
i komunikacji 

stanowią gwarancję 
rzetelności.

Dojazd
Targi w Stuttgarcie są 

wysoko oceniane przez 
odwiedzających ze względu 

na doskonały dojazd 
samochodem, pociągiem, 
samolotem i transportem 

publicznym.

Imponujące liczby. odwiedzających
17% z nich 
z zagranicy



Więcej liczb, dat i faktów można znaleźć na:

www.tecstyle-visions.com/about

Najważniejsze obszary wystawiennicze

grup odwiedzających i 
gałęzi gospodarki

 maszyn i akcesoriów 
do druku na tekstyliach 
(sitodruk/druk cyfrowy/
druk transferowy)

Tekstylia i 
materiały 
drukowane

to osoby decyzyjne lub biorące 
udział w podejmowaniu decyzji

odwiedzających nie bierze 
udziału w innych targach 

dotyczących uszlachetniania 
tekstyliów

producentów i dystrybutorów 
tekstyliów prezentuje

marek

Usługi w zakresie 
uszlachetniania 
tekstyliówHandel tekstyliami 

i materiałami 
reklamowymi

Przemysł i producenci 
maszyn, tekstyliów 
i innych dóbrMaszyny i akcesoria do 

haftu

z 22 krajów

53% 
pochodzi 
z
zagranicy

wystawców

Wyniki ankiety wśród odwiedzających 2020



Print. Produce. Promote.
Te trzy słowa tworzą misję wydarzenia EXPO 4.0, w którego skład 
wchodzą targi branżowe TecStyle Visions, wetec i GiveADays. 
Efekt synergii przynosi  wyjątkowe korzyści wystawcom: dla każdego 
etapu łańcucha tworzenia wartości, EXPO 4.0 oferuje odpowiednią 
platformę wystawienniczą i profesjonalnych odwiedzających z 
przemysłu, handlu i rzemiosła.

wystawców odwiedzających

Sukcesy w roku 2020 – EXPO 4.0



Zapraszamy do kontaktu.

Stan na: wrzesień 2020, zastrzegamy sobie prawo do zmian, dane bez gwarancji. Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart.

Kierownik projektu
Nicole Dalkolmo 
T +49 711 18560-2920 
nicole.dalkolmo@messe-stuttgart.de

Referent projektu
 Theresa Börsig  
T +49 711 18560-2921 
theresa.boersig@messe-stuttgart.de

Zarejestruj się już teraz w sposób niewiążący 
i zapewnij sobie preferowane miejsce! 

*plus opłata AUMA 0,60 €/m², zryczałtowana opłata ekologiczna 4,00 €/m², 
zryczałtowana opłata za media 550 €/wystawca

Już od 176 €/m²

Zarejestruj się już teraz!

www.tecstyle-visions.com/registration


