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Międzynarodowe Targi 
Dostawców (IZB) 2012 
w Wolfsburgu
Najważniejsze w Europie targi branży dostawców motoryzacyjnych

Kraje partnerskie:  
Brazylia i Argentyna

Wolfsburg po raz kolejny będzie gościć do-
stawców motoryzacyjnych z całego świa-
ta, którzy przyjadą do tego niemieckiego 
miasta w dniach 10-12 października 2012 
r. W tym czasie producenci i eksperci spo-
tkają się podczas Międzynarodowych Tar-

gów Dostawców (IZB), na których będą 
prezentować i omawiać najnowsze wy-
darzenia w swojej branży. Przygotowania 
do imprezy są bardzo zaawansowane, 
zwłaszcza że miejsce targów, obejmujące 
obszar ok. 35 tys. metrów kwadratowych, 
zostało już całkowicie zarezerwowane. 
Na imprezie IZB 2012 reprezentowani 
będą wystawcy z 25 krajów, w tym krajów 

partnerskich - Argentyny i Brazylii. Tema-
tem przewodnim zarówno samych targów, 
jak i programu wydarzeń towarzyszą-
cych będą możliwości i potencjał rynków 
motoryzacyjnych w tych dwóch krajach. 
Patronat nad imprezą objęły władze Dol-
nej Saksonii, miasta Wolfsburg i spółka  
Volkswagen AG.

Przemysł motoryzacyjny w Europie
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Dalszy ciąg sukcesów IZB 2012 
Ustalony podczas targów IZB 2012 rekord 
wyznaczył nowe standardy dla tegorocz-
nej edycji tej imprezy. Targi IZB 2010, które 
odbyły się w październiku, były największą 
dotychczas imprezą z tego cyklu - przycią-
gnęły ponad 700 wystawców i ok. 48 tys. 
gości z całego świata, którzy spotkali się 
na terenach wystawienniczych w Allerpark 
w Wolfsburgu. Fakt, że ponad 20 proc. go-
ści przybyło do Wolfsburga spoza Niemiec 
podkreśla coraz bardziej międzynarodo-
wy charakter tego branżowego spotkania. 
Wielu z gości, którzy przybyli na targi IZB 
2010 spoza Europy, były to osoby z krajów 
partnerskich tamtej edycji, tj. Stanów Zjed-
noczonych i Kanady. Zarówno wystawcy, jak 
i odwiedzający targi wyrazili swoje zadowo-
lenie z rezultatów imprezy oraz docenili nie-
zwykłe możliwości nawiązania kontaktów, ja-
kich impreza ta dostarczyła. - Nasi wystawcy 
nieustannie informują nas o swoich udanych 
kontaktach biznesowych i transakcjach. To 
pokazuje nam, że nasza impreza tworzy do-
skonałe warunki dla przedsiębiorców. Dlatego 
też z przekonaniem oczekujemy na tegorocz-
ną edycję IZB, wiedząc, że impreza ta utrwali-
ła się jako ważna platforma innowacji i marke-
tingu dla międzynarodowej branży dostawców 
- mówi Stephan Bedeker, szef projektu IZB.

Międzynarodowa platforma  
dla ekspertów
Wystawcy obecni na tegorocznych tar-
gach IZB to ponownie najważniejsze spółki  
w branży motoryzacyjnej, m.in. Continen-
tal, Denso, Delphi czy Yazaki. Blisko jedna 
trzecia tegorocznych wystawców przyjedzie 
do Wolfsburga spoza Niemiec, a wśród nich 
m.in. dostawcy z Polski, którzy powracają 
na imprezę po obecności na wcześniej-
szych edycjach. Większość zgłoszeń do 

udziału pochodzi od wystawców oferują-
cych produkty i usługi w dziedzinie: tworzyw 
sztucznych / wnętrz pojazdów / produktów 
chemicznych i elektrycznych / elektroniki / 
mechatroniki i sterowania napędem / ze-
społów / podwozi. 

Tradycyjnie już bogaty program wydarzeń 
towarzyszących będzie realizowany przed 
imprezą i przez cały czas jej trwania. Obej-
muje on szereg specjalistycznych kongre-
sów, warsztatów, prezentacji i okazji do 
nawiązania kontaktów. Wydarzenia towa-
rzyszące, jak np. Międzynarodowy Kongres 
Motoryzacyjny (w dniu 9 października), 
będą dotyczyć także krajów partnerskich 
tegorocznego spotkania. Kolejnym wyda-
rzeniem towarzyszącym, zaplanowanym 
na dzień 11 października, będą Targi Pracy 
IZB, w trakcie których studenci i absolwenci 
uczelni będą mieli okazję przede wszystkim 
nawiązać bezpośrednie kontakty z wystaw-
cami prezentującymi swoją ofertę na tar-
gach IZB.

Dodatkowe informacje są dostępne pod 
www.izb-online.com.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie 
promowania polskich firm podczas IZB 2012 
mail: zborowska@automotivesuppliers.pl


