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11. Międzynarodowe Targi  
Materiałów, Technologii 

i Wyrobów Kompozytowych



WODÓR
 KOMPOZYTY 
PRZYSZŁOŚĆ

Wodór. Kompozyty. Przyszłość – pod tym hasłem 28-29 
września w EXPO Kraków odbyły się 11. Międzynarodowe 
Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych 
KOMPOZYT-EXPO®. 

115 wystawców, 16 warsztatów eksperckich, 20 wystąpień 
światowej sławy specjalistów podczas konferencji Accelerate 
the Process: Hydrogen – Composites – Future –  miniona 
edycja nie tylko pokazała, że targi powróciły w doskonałej 
formie, ale również, że są najważniejszym miejscem spotkań 
biznesu i nauki w tej części Europy. 



WYSTAWCY - STATYSTYKI
115 firm top 5 krajów

63% 
72 firmy z Polski

Niemcy

Włochy
Holandia

Francja

Szwajcaria

37%
43 firmy z zagranicy

Produkty, które my prezentujemy, preferujemy pokazać 
na żywo. Żadne zdjęcie, żadne video nie odda tych 
realiów. Mamy sporo zapytań, sporo kontaktów. Dużo jest 
firm, które już znamy i które używają naszych produktów, 
ale jest też kilka nowych, z którymi będziemy się później 
bezpośrednio kontaktować  

Miłosz Terczyński, Dynabrade Polska 

Zadaniem obecności na targach jest pozyskanie nowych 
kontaktów, których w bazie nie mamy, a branża kompozytowa 
jest dla nas nową branżą. Inna zaleta to to, że klient 
może nas poznać. My chętnie przedstawimy swoją firmę, 
powiemy co mamy do zaoferowania, możemy usiąść, chwilę 
porozmawiać, zaprezentować się bezpośrednio i myślę, że to 
jest właśnie największa wartość.

Jakub Nowak, Contec 
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ZWIEDZAJĄCY - STATYSTYKI



ZWIEDZAJĄCY 
STATYSTYKI

Właściciel / Współwłaściciel

Kierownik działu / Kierownik projektu

Członek zarządu / Dyrektor

Inżynier / Projektant

Pracownik techniczny

Planista Produkcji

Handlowiec

Wykładowca / Nauczyciel
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Budownictwo 

Przemysł maszynowy i narzędziowy 

Transport szynowy, kołowy 

Przemysł lotniczy i kosmiczny 

Przemysł stoczniowy 

Recykling 

Sprzęt sportowy 

Inżynieria lądowa 

Produkty konsumenckie 

Przemysł elektryczny i elektroniczny 

Przemysł chemiczny i spożywczy 

Ośrodki badawcze 

Przemysł medyczny 

Energia wiatrowa 

Stanowiska Branże

Zagranica
15%

Polska
85%

Top 9 krajów: 
 Czechy
 Niemcy
 Łotwa
 Słowacja
 Włochy
 Węgry
 Turcja
 Ukraina
 Wielka Brytania



TEMATY WYSTĄPIEŃ 
EKSPERCKICH

• Rowój technologii wodorowych
• Kompozyty w budownictwie
• Kompozyty w sporcie
• Zrównoważony rozwój, GOZ i recykling
• Innowacje w branży
• Dekarbonizacja przemysłu

16 warsztatów eksperckich 20 wystąpień na konferencji
wodorowej

 

36 prelegentów - światowych
ekspertów z zakresu kompozytów
i wodoru z Polski, Niemiec, Włoch

i Słowenii

8h wystąpień

 
Program towarzyszący w liczbach

 

Gdy rozmawiamy o przyszłości, powinniśmy rozmawiać również 
o wodorze. Jeśli chcemy spełnić cel postawiony przez Unię 
Europejską zakładający dekarbonizację państw członkowskich do 
2050 roku, musimy zapoznać nasze społeczeństwo z wodorem. 
To właśnie dlatego, eventy takie jak KOMPOZYT-EXPO® skupiające 
się na różnorodnych materiałach są istotne dla rozwoju przyszłych 
projektów dotyczących wodoru. 

Laura Semprini, ESE Engineering



STOISKO POLSKIEGO KLASTRA TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH 
I COMPOSITES UNITED E.V.
Stale rozwijając branżę kompozytową oraz zakres wydarzenia, na wspólnym stoisku premierowo zaprezentowali się Polski Klaster Technologii Kompozytowych 
wraz z Composites United e.V. Composites United e.V. to jedno z największych na świecie stowarzyszeń zajmujących się technologiami kompozytowymi 
konstrukcji lekkich, które promuje przemysłowe wykorzystanie hybrydowych, wysokowydajnych lekkich materiałów z kompozytami włóknistymi, a także 
wspiera ich zrównoważone wykorzystanie. Polski rynek kompozytowy jest bardzo zróżnicowany i cechuje się stabilnym wzrostem oraz wysokim poziomem 
innowacyjności, dlatego też CU od kilku lat utrzymuje kontakty z polskimi kontrahentami, a od bieżącego roku formalnie nawiązało współpracę z Polskim Klastrem 
Technologii Kompozytowych. W tym roku stowarzyszenia zaprezentowały się na wspólnym stoisku targowym, które mieściło aż 20 firm.

STREFA NAUKA DLA PRZEMYSŁU
Naukowcy z uczelnii i ośrodków badawczych mieli okazję do wystawienia się na wspólnej przestrzeni - stefie Nauka dla Przemysłu. Pojawili się: Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology, Politechnika Białostocka, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, 
Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Technische Hochschule Bingen, TU Dresden i  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Udział w targach daje nam możliwość pokazania 
naszych konstrukcji, zaprezentowania światu i 
ludziom tego, co konstruujemy, tego co robimy w 
wolnym czasie. Mamy też możliwość znalezienia 
współprac poprzez kontakt z innymi firmami, czy też 
skonsultowania naszych konstrukcji, naszych rozwiązań 
z osobami w branży, które bardzo często udzielają nam 
rad, jak wykonywać lepiej te elementy. 

Łukasz Ciaputa, Projekt E-Moto AGH, Student Wydziału 
Mechanicznego AGH 

11 STUDENCKICH KÓŁ 
NAUKOWYCH 
Targi to dla studentów możliwość prezentacji innowacyjnych 
projektów i nawiązania cennych kontaktów.

INNOWACYJNA MAŁOPOLSKA
W ramach wspólnej przestrzeni 10 małych i średnich 
przesiębiorstw z województwa małopolskiego miało szansę na 
zaprezentowanie się na targach i dotarcie do szerokiego grona 
odbiorców.



ZAPRASZAMY NA 12. EDYCJĘ 
TARGÓW, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ:

4-5 października 2023 
w EXPO Kraków

DO ZOBACZENIA!
www.kompozyt-expo.pl


