
 

 

Nowy wymiar targów – DREMA, Furnica i Sofab łączą siły! 

W przemyśle drzewnym i meblarskim zauważalne są oznaki spowolnienia. Braki kadrowe, rosnące 

ceny materiałów i energii czy pogorszenie sytuacji gospodarczej u zachodnich sąsiadów wymagają 

od producentów wprowadzenia istotnych zmian oraz poszukania sposobów na utrzymanie 

rentowności. Na targach DREMA kompleksowo odpowiadamy na obecne wyzwania branży, 

promując jednocześnie osiągnięcia polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego.  

Polski potencjał produkcyjny stale rośnie. Wartość produkcji mebli w Polsce w 2018 roku 

przekroczyła 49 mld zł, a wartość eksportu zbliża się do poziomu 48 mld zł, co daje polskim 

producentom drugie miejsce w Europie. Sukces polskich mebli na świecie jest ważny dla polskiej 

gospodarki - branża odpowiada za nawet 2,31 proc. polskiego PKB, podczas gdy średnia dla krajów 

UE wynosi 0,61 procent. 

Dynamika rozwoju produkcji niestety nie idzie w parze z rentownością, w branży pojawiają się 

sygnały wskazujące na potrzebę zmian w strategii firm i dostosowaniu się do obecnych wymogów 

rynku.  

Wyzwania branży 

Przemysł drzewny i meblarski ulega ciągłym transformacjom i stoją przed nim niemałe wyzwania. Na 

przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniły się nie tylko zasady produkcji, ale i oczekiwania klientów w 

kwestii dostosowania produktów do zmieniającego się stylu życia. Te wyznaczniki mają również 

istotny wpływ na organizację targów branżowych. Targi DREMA, idąc z duchem czasu, także się 

zmieniają! Przede wszystkim siłą wydarzenia jest wszechstronność ekspozycji. Funkcjonujące do tej 

pory samodzielnie Międzynarodowe Targi Komponentów Do Produkcji Mebli FURNICA oraz 

Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych i Komponentów Do Produkcji Mebli Tapicerowanych 

SOFAB od edycji w 2020 roku stają się integralną częścią targów DREMA, zapewniając uczestnikom 

holistyczne zaprezentowanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego 

(od surowców, materiałów i komponentów do zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń 

do produkcji mebli). W dniach 15-18 września 2020 w Poznaniu pod jednym, globalnie 

rozpoznawalnym brandem z nową nazwą – DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i 

Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego, będziemy kreować przyszłość wraz z 

liderami rynku i renomowanymi markami. 

Drema – światowa marka 

Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego 

DREMA to najważniejsze wydarzenie branżowe w Polsce i jednocześnie największe w Europie 

Środkowo-Wschodniej centrum zaopatrzenia dla producentów mebli. DREMA, której organizatorem 



jest Grupa MTP, należy do ścisłej czołówki największych wystaw światowych dedykowanych branży 

obróbki drewna. Według najnowszych danych branży targowej, wystawa DREMA plasuje się na 5. 

miejscu w rankingu największych światowych ekspozycji, tuż obok niemieckich LIGNA, włoskich 

XYLEXPO, amerykańskich IWF Atlanta czy chińskich WMF Shanghai. Prestiż poznańskiej ekspozycji 

podkreśla również fakt obecności na liście 15 światowych wystaw dedykowanych przemysłowi 

obróbki drewna, oficjalnie popieranych przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki 

Drewna EUMABOIS. 

Co nowego? 

 - Targi DREMA 2020 oferują zupełnie nową jakość wydarzenia. W ramach kompleksowej przestrzeni 

targowej, poza szeroką ekspozycją maszyn w ruchu i urządzeń do obróbki drewna, warto 

zarezerwować czas na dużą dawkę wiedzy – program wydarzeń poruszać będzie wszystkie problemy, 

z którymi boryka się przemysł drzewny i meblarski, zarówno w kraju, jak i za granicą – podkreśla 

Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA i DremaSilesia. 

Osobne pokazy i prezentacje będą miały miejsce w przestrzeni DREMA Design czy Forum Trendów. 

Partnerzy wydarzenia zaprezentują nowości i trendy we wzornictwie i projektowaniu mebli 

(najnowsze rozwiązania w sektorze komponentów, dekorów, tkanin obiciowych  

i materiałów surowcowych), pokażą ciekawy polski design, który stanowić będzie inspirację dla wielu 

projektantów i architektów wnętrz. Dzięki klubom dyskusyjnym usytuowanym w kluczowych 

punktach pawilonów wystawienniczych poruszone zostaną tematy ergonomii i przyszłości 

meblarstwa.  

Równie istotnym tematem są nowe kanały sprzedaży mebli i materiałów drzewnych oraz 
drewnopochodnych, a co za tym idzie – logistyka i transport. To właśnie transport i pakowanie są 
ważnym elementem łańcucha dostaw surowców oraz mebli nakierowanych na ekspansję 
międzynarodową. Mogą się też znacząco przyczynić do budowania przewagi konkurencyjnej. Coraz 
częściej oferuje się usługi „white gloves delivery”, w ramach którego mieści się transport oraz 
kompleksowa obsługa obejmująca montaż mebli czy zabranie starych sprzętów. Tym samym 
element, który wcześniej silnie zniechęcał użytkowników do zakupu staje się kolejnym polem 
dostarczania customer excellence. Podczas targów DREMA zmierzymy się z procesem 
magazynowania drewna, materiałów drewnopochodnych czy mebli oraz specjalistycznym 
transportem. 

Na drodze do przemysłu 4.0 

Innowacyjność w sektorze drzewnym i meblarskim jest niezmiernie ważna. Rosnące koszty 
wynagrodzeń dla pracowników i coraz mniejsza liczba osób chętnych do pracy w branży sprawiają, że 
koniecznością stają się optymalizacja procesów produkcyjnych i stosowanie technologii surowco- i  
energooszczędnych. Zautomatyzowanie linii produkcyjnych umożliwia odciążenie ludzi od pracy 
wykonywanej w szkodliwych warunkach, w zetknięciu z substancjami chemicznymi. Równocześnie, 
dzięki wykorzystaniu robotów, proces produkcji przyspiesza i jest bardziej wydajny. Na targach 
DREMA, dzięki funkcjonowaniu fabryk na żywo oraz obecności liderów rynku, jest możliwość 
doświadczenia i obserwacji procesu „Industry 4.0” na własne oczy. 

- Żeby sprawnie funkcjonować w branży i  nadążać za realiami gospodarczymi, rodzime firmy  muszą 
się rozwijać i inwestować w innowacje, wykorzystując popyt na polskie meble. Dlatego w celu 
zwiększenia konkurencyjności, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, warto wdrażać do 



produkcji nowe technologie, podnoszące komfort pracy, wzrost wydajności i elastyczności 
wytwarzania – wyjaśnia dyrektor targów DREMA.  

Silnym trendem w branży jest ekologia – ekspozycja wystawców poznańskich targów skupiać się 

będzie wokół ekodesignu i zrównoważonej produkcji, tak aby minimalizować negatywny wpływ 

przemysłu drzewnego i meblowego na środowisko naturalne, a także udoskonalić cykl życia 

produktów.  Ponadto, stosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń i rozwiązań poprawia wydajność i 

zarządzanie przepływem materiałów, zmniejsza awaryjność i pomaga w ograniczeniu kosztów 

mediów, głównie energii elektrycznej. 

Dlaczego warto? 

 - Duża przestrzeń wystawiennicza, szereg salonów specjalistycznych, bogaty program kongresów, 

konferencji i pokazów, ciekawe wydarzenia towarzyszące, pracujące pokazowe fabryki i maszyny na 

stoiskach wystawców, internetowe studio na żywo, obecność znanych twórców internetowych 

skupionych wokół pracy z drewnem – to wszystko pozwala poznać nowości i rozwiązania z wszystkich 

kluczowych sektorów przemysłu drzewnego i meblarskiego – przekonuje Andrzej Półrolniczak. 

Ekspozycja targów DREMA 2020 obejmować będzie salony tematyczne: Dom Drewniany, Przemysł 

Tartaczny, Strefa Wiedzy, Narzędzie Ręczne i Elektronarzędzia, Drema Design i Forum Trendów, 

Furnica - Komponenty do Produkcji Mebli, Kleje i Lakiery, Narzędzia Do Obróbki Drewna, Maszyny do 

Obróbki Drewna, Przemysł Meblarski, Sofab – Produkcja Mebli Tapicerowanych, Magazynowanie i 

Logistyka. Ofertę wystawców uzupełnią specjalne strefy pokazowe: Drema Tools, Poligon Lakierniczy, 

Drema Dzieciom, Innowacyjna Kuchnia, Tapicernia 4.0, Pokazy Wózków Widłowych. A o podnoszenie 

wiedzy uczestników targów i przekaz merytorycznych informacji z branży drzewnej i meblarskiej 

zadbają dwie międzynarodowe konferencje: Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW oraz 

Ogólnopolski Kongres Meblarski POLSKIE MEBLE – KONKURENCYJNA POLSKA.  

DREMA 2020 

Polska dziś jest meblową potęgą, a krajowe firmy meblarskie i drzewne mają ambicje, by rosnąć 

dalej. Odwiedzając poznańskie targi DREMA 2020 uczestnicy wskoczą na wyższy poziom 

technologicznego zaawansowania. Nowa formuła targów przygotowana jest z myślą o nowych 

wyzwaniach rynku. Atutem wrześniowego spotkania profesjonalistów jest też promocja drewna, 

designu i wiedzy skoncentrowanej wokół branży. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom 

informacyjno-promocyjnym, współpracy z liderami rynku i wiodącymi czasopismami i portalami 

internetowymi, w dniach 15-18 września 2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

spodziewany jest znaczny wzrost odwiedzających z Polski i z zagranicy, którzy szukać będą 

najlepszych rozwiązań dla sektora drzewnego i meblarskiego oraz inspiracji do swoich 

przedsiębiorstw. 

 
Więcej na www.drema.pl  

DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i 

Meblarskiego odbędą się w Poznaniu w dniach 15-18 września 2020.  

 

https://www.drema.pl/pl/?utm_source=informacja_prasowa_styczen&utm_medium=post
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