
 

 
 

 Międzynarodowe Targi Poddostawców  
 dla Przemysłu Cukierniczego i Branży Przekąsek 
   
 Kolonia, 02 - 05 lutego 2020 

 
 

Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j. 
ul. Bagatela 11 lok. 7 ∙ 00-585 Warszawa 

Tel. +48 22 848 80 00, 848 80 11 ∙ Fax: +48 22 848 90 11 

info@koelnmesse.pl ∙ www.koelnmesse.pl 
                                                                              

                                        

       INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW                 

Organizator  korporacja targowa Koelnmesse GmbH  

Położenie  dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy 

Powierzchnia  hala targowa 10.1 o powierzchni 21.000 m2 brutto 

Godziny otwarcia wystawcy  ND - WT 8.00 - 19.00; ŚR 8.00 - 16.00  
 

   odwiedzający ND - WT 9.00 - 18.00; ŚR 9.00 - 16.00 wstęp wyłącznie dla specjalistów 
 

Statystyka 2019 343 wystawców z 34 krajów w tym 4 firmy z Polski, 66 % firm z zagranicy  

   21.000 odwiedzających ze 100 krajów  

Częstotliwość  co roku   
 

Struktura targów SUROWCE  SKŁADNIKI  OPAKOWANIA  TECHNOLOGIE 
  

   Surowce i składniki do produkcji słodyczy i przekąsek 
   cukier, miód, kawa, kakao, mleko, bakalie, masy wypełniające, składniki pomocnicze 
 

 Materiały opakowaniowe 
   materiały opakowaniowe (folia, metal, aluminium, papier, karton, tekstylia) 
   opakowania (kubki, worki, pojemniki, puszki, pudełka, skrzynie, koszyki) 
   pojemniki metalowe i ochronne do transportu i magazynowania 
   palety, taśmy do pakowania, etykiety, zamki oraz inne zamknięcia opakowań 
   opakowania ekologiczne i biodegradowalne 
 

 Maszyny pakujące 
   maszyny napełniające i pakujące słodycze i przekąski 
   zawijarki do produkcji opakowań pojedynczych i zbiorczych 
   maszyny do produkcji opakowań o podwyższonej wytrzymałości 
   maszyny do czyszczenia materiałów opakowaniowych 
 

 Maszyny i urządzenia 
   urządzenia do produkcji i obróbki słodyczy i przekąsek 
   maszyny i urządzenia na poszczególnych etapach produkcji słodyczy 
 

 Technika chłodnicza oraz klimatyzacyjna 
   maszyny i urządzenia chłodnicze 
   technika klimatyzacyjna, grzewcza i wentylacyjna 
 

 Bezpieczeństwo i zarządzanie jakością 
   urządzenia analityczne, laboratoryjne oraz pomiarowe 
   higiena 
 

 Automatyzacja, przetwarzanie danych i technika sterowania 
   automatyzacja 
   przetwarzanie danych 
   technika sterowania i regulowania procesami wytwórczymi  
    

 Urządzenia i systemy pomocnicze 
 
 

 Usługi, organizacje, wydawnictwa 
 

 Gospodarka odpadami, recykling  
 
Targi równoległe Międzynarodowe Targi Słodyczy i Przekąsek    
   ISM  02.02-05.02.2020  www.ism-cologne.de 
 

Bilety wstępu                 do nabycia online w Ticket Shop   
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