Drugi weekend kwietnia obowiązkowo w Poznaniu! Targi
Techniki Motoryzacyjnej 2022
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Targi Techniki Motoryzacyjnej to spotkanie, na którym poza prezentacją branżowych nowości w ofercie wielu firm, jest
miejsce i czas na eksperckie rozmowy czy wymianę doświadczeń. Warto tu być!

– Wszyscy nie możemy doczekać się tego wydarzenia. Poprzednia edycja targów odbyła się w
2018 roku, więc za nami 4-letnia przerwa. Lista wystawców cały czas rośnie, pawilony
zapełniają się. To będą dobre targi – zapowiada w rozmowie z warsztat.pl Bartosz
Dembiński, dyrektor Targów Techniki Motoryzacyjnej.
Targi, które odbywają się równolegle z największym w tej części Europy salonem motoryzacyjnym
Poznań Motor Show, rozpoczną się 7 kwietnia. Przez 4 dni będzie więc okazja nie tylko do
zapoznania się z nowościami warsztatowymi, ale też obejrzenia najnowszych aut producentów
z całego świata.
Covid nas nie zatrzyma
– Jesteśmy przygotowani. Mamy opracowane oraz sprawdzone wszelkie procedury i normy
bezpieczeństwa, bo organizujemy targi już od dłuższego czasu. Liczymy też na to, że w kwietniu
sytuacja pandemiczna w Polsce poprawi się, ale jesteśmy gotowi na każdą ewentualność. Kiedy
rozmawiamy, trwają targi Budma, na które przyjechali goście z kraju i z zagranicy. Wszystko odbywa
się zgodnie z planem – opowiadał nam na początku lutego dyrektor TTM.
Rzeczywiście, rozmiar i efekty Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA
pozwalają optymistycznie patrzeć na targowy kalendarz. Na łącznej powierzchni 36 000 m2 swoją

ofertę zaprezentowało tu ponad 350 firm z 21 krajów.
– Podczas targów nasze stoisko cieszyło się ogromną popularnością, odwiedziły nas tysiące osób. To
były 4 bardzo intensywne dni, z których wróciliśmy z pełną satysfakcją, bogatsi o setki rozmów
z klientami, inwestorami i ekspertami – komentował po targach Mirosław Stanisławczyk, dyrektor
marketingu operacyjnego Blachotrapez. Na podobne zadowolenie z targowej obecności liczą
wystawcy z branży warsztatowej.
– Liczymy, że po okresie posuchy czeka nas świetna impreza. Przed nami masa nowości. Wszyscy
razem możemy stworzyć doskonałą edycję – podkreśla Bartosz Dembiński.
Co na targach? Jak zawsze na TTM spotyka się cała branża technologii motoryzacyjnej.
Prezentowane będą technologie, sprzęt, części zamienne, elementy wyposażenia warsztatów, stacji
obsługi pojazdów, myjni, stacji benzynowych. To największe i najważniejsze wydarzenie targowe tej
branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Najlepsze zaprezentowane produkty wyróżnione zostaną
prestiżową nagrodą – Złotym Medalem MTP. Lista wystawców stale rośnie. Jej aktualną wersję
znajdziecie na www.ttm.mtp.pl.
OTWS po raz 28.
Jak zawsze podczas drugiego dnia targów odbędzie się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Samochodowej. To konkurs skierowany do uczniów szkół samochodowych – zarówno techników, jak
i szkół branżowych. Pierwszym etapem jest test wiedzy teoretycznej. Później najlepsi rywalizować
będą w zadaniach praktycznych.
W ubiegłorocznej edycji OTWS, która została przeprowadzona zdalnie, udział wzięło blisko 800
uczniów. Niezależnie od tego, zdalnie czy stacjonarnie, uczestnictwo w turnieju to nie tylko szansa
na wygranie atrakcyjnych nagród, ale też duża inwestycja we własny rozwój. Partnerzy turnieju,
podobnie jak rok temu, przygotowali liczne wykłady i szkolenia. Uczniowie, którzy je dokładnie
obejrzą, z pewnością lepiej poradzą sobie w finałowych testach. Materiały dostępne są na stronach
turnieju oraz na facebookowym profilu OTWS. Polecamy.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy przywiozą reprezentantów swoich szkół na finał do
Poznania, podczas turnieju będą mogli wziąć udział w dedykowanym szkoleniu technicznym, które
przygotuje Centrum Szkolenia Motoryzacji „Autoelektronika Kędzia”.
Zapraszamy na www.otws.pl – w tym roku dzięki formie stacjonarnej dodatkową korzyścią z udziału
w finale OTWS będzie możliwość zwiedzenia największych w tej części Europy targów
motoryzacyjnych. Do zobaczenia w Poznaniu!
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