
TOOLEX - narzędzie biznesowego sukcesu! 

Do Jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki 

TOOLEX 2017 pozostało jeszcze tylko trzy miesiące. Zatem prace przygotowawcze w Expo Silesia idą pełną parą. 
Większość wystawców już zarezerwowała swoje powierzchnie na tych coraz mocniej wyznaczających trendy, 
najważniejszych w Polsce targach branży obróbki metalu. Organizatorzy targów są na etapie dopinania ostatnich 
szczegółów organizacyjnych. Powoli powstaje także program wydarzeń towarzyszących, który z okazji jubileuszu 
zapowiada się szczególnie atrakcyjnie. Tradycyjnie razem z TOOLEX-em w dniach 3-5 października 2017 w 
sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia odbędą się Targi Olejów, Smarów i Płynów 

Technologicznych dla Przemysłu OILexpo oraz Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów 

WIRTOTECHNOLOGIA. Takie połączenie różnych tematów targowych tworzy doskonałą platformę wymiany 
informacji, doświadczeń i opinii oraz daje możliwość spotkań i pozyskania zamówień w jednym miejscu i czasie. 

Zeszłoroczna dziewiąta edycja Targów TOOLEX po raz kolejny zajęła przestrzeń dwóch hal, tj. 15 tys. m kw. Na 
targowy sukces TOOLEX złożyła się nie tylko atrakcyjna oferta 500 Wystawców z 18 krajów, reprezentujących 
prawie 600 światowych marek, ale i program 10 wykładów, seminariów i konsultacji dedykowanych 
specjalistom. Targi odwiedziło blisko 10 tys. zwiedzających - ekspertów z branży. Podczas wystawy można było 
obejrzeć 450 maszyn w ruchu.  

Wystawcy Expo Silesia potwierdzają, że targi TOOLEX to doskonałe narzędzie biznesowego sukcesu – to tutaj 
zawierają liczne transakcje, nawiązują nowe relacje biznesowe i kontynuują dotychczasowe interakcje ze stałymi 
kontrahentami. Targom towarzyszyły także liczne prezentacje nowości i premier na polskim rynku.  

O mocnej pozycji TOOLEX na targowym rynku świadczy m.in. prestiżowy  Honorowy Patronat Ministerstwa Rozwoju, a 
także liczne grono silnych Patronów – instytucji branżowych i uczelni wyższych, którzy wspierają ich rozwój oraz dbają 
o aspekt merytoryczny. Prezentacje wystawców co roku uzupełnia bogaty program wydarzeń. W ubiegłym roku były 
to m.in. seminarium dotyczące technologii laserowych organizowane przez Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania, a także spotkanie poświęcone tematyce olejowej przygotowane przez Polskie Towarzystwo 
Tribologiczne Oddział Śląski i Politechnikę Śląską. Z kolei przedstawiciele Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM”  im. 
Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. podczas przeprowadzonych  wykładów oraz konsultacji poruszali tematykę 
bezpieczeństwa maszyn, systemów oceny zgodności – oznakowania CE oraz zasad wzorcowania przyrządów 
pomiarowych. Zainteresowaniem cieszyło się również seminarium o innowacyjnych metodach monitoringu, 
gromadzeniu danych i optymalizacji parametrów procesu obróbki skrawaniem, gdzie uczestnicy mieli możliwość 
zapoznać się z technologią tworzenia aplikacji kontroli procesu obróbki skrawaniem i  skonfigurować system 
monitoringu dopasowany do specyfiki własnego procesu.  
 
Wszystko wskazuje na to, że na 10. Jubileuszowej edycji Targów TOOLEX warto być. Jeżeli nie w charakterze 
wystawcy, to na pewno jako zwiedzający. Organizatorzy z Expo Silesia serdecznie zapraszają.  
 


