
 

 

Kooperacja kluczem do sukcesu – ósma edycja targów Subcontracting 2019! 

Narastająca złożoność otoczenia powoduje, że do utrzymania stałej przewagi konkurencyjnej 

(szczególnie w MSP) nie wystarczają zasoby wewnętrzne. Dlatego coraz bardziej istotne staje się 

współdziałanie w ramach sieci biznesowej (szeroko rozumianej), co daje właśnie udział w Targach 

Kooperacji Przemysłowej Subcontracting (4-7.06.2019, Poznań). Pozwala to uzyskać dostęp m.in. 

do informacji, zasobów, rynku, technologii i w konsekwencji przyczynia się do ograniczenia lub 

rozłożenia ryzyka, outsourcingu części łańcucha tworzenia wartości, skrócenia czasu wprowadzenia 

towarów (usług) na rynek, zwiększenia wykorzystania zasobów, pozyskania umiejętności czy 

wiedzy. 

SUBCONTRACTING to targi dla podwykonawców przemysłowych z kraju i zagranicy. Ich rolą jest 

pokazanie potencjału firm działających w przemyśle oraz łączenie zleceniodawców i wykonawców  

z różnych sektorów gospodarczych. Kluczowym ich elementem są międzynarodowe dwudniowe 

spotkania kooperacyjne Subcontracting Meetings. Ta wyjątkowa i wygodna formuła pozwala na 

budowanie trwałych relacji między oferentami usług podwykonawczych oraz potencjalnymi 

zleceniodawcami. Niewątpliwą zaletą tej formy matchmakingu jest możliwość wcześniejszego 

poznania profili oferentów i umówienia się na konkretne spotkania przed targami za pomocą 

specjalnego panelu internetowego https://subcontracting-meetings-2019.b2match.io/. Atutem 

targów Subcontracting jest ich organizacja razem z największymi  w Europie Środkowo-Wschodniej 

targami przemysłowymi ITM Polska, a wraz z nimi Modernlog i 3D Solutions, co wspólnie tworzy blok 

targów przemysłowych.  

Zofia Strzyż, Dyrektor Targów Subcontracting: 

„Przed nami ósma edycja Subcontracting – Targów Kooperacji Przemysłowej, które pokazują, jak 

ważne w biznesie jest współdziałanie, a nie rywalizacja. Targi z edycji na edycję odnotowują widoczne 

wzrosty, zarówno pod kątem zainteresowania zwiedzających, jak i zaangażowania samych 

wystawców, czego odzwierciedleniem jest coraz większa ekspozycja i oferta usług. Zainteresowanie 

to przekłada się także na współpracę z partnerami merytorycznymi, której owocem są ciekawe 

panele dyskusyjne i prezentacje. Zapraszam do Poznania w dniach 4-7 czerwca 2019 r.”.  

 

Najważniejsze obszary tematyczne: 

1. PRZETWÓRSTWO METALI  

 obróbka skrawaniem 

 obróbka plastyczna 

 obróbka chemiczna 

 obróbka elektrochemiczna 

 obróbka cieplna 

 cynkowanie ogniowe 

 spawalnictwo 

 wycinanie 

 czyszczenie 

https://subcontracting-meetings-2019.b2match.io/


 malowanie 

 półprodukty 

 elementy złączne 
2. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY 
3. PRZETWÓRSTWO KOMPOZYTÓW 
4. PRZETWÓRSTWO DREWNA 
5. ELEKTRONIKA I ELEKTOTECHNIKA 
6. USŁUGI DLA PRZEMYSŁU  

 

Zapraszamy do Poznania na blok targów przemysłowych: ITM Polska, Subcontracting, Modernlog, 

3D Solutions w dniach 4-7 czerwca 2019 r. 
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