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Najważniejsze wydarzenie branżowe i największe centrum 
zaopatrzenia w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej 

Podczas targów prezentowane będą nowoczesne rozwiązania 
dla przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz zakładów 
przetwórstwa drewna.

SIŁA TARGÓW DREMA
• obecność polskich i zagranicznych liderów branży

• spektakularne prezentacje maszyn w ruchu

• ponad 20 wydarzeń towarzyszących: konferencji, 
   konkursów, seminariów, paneli dyskusyjnych

• prezentacje kompleksowych rozwiązań technologicznych 
  dla przemysłu drzewnego i meblarskiego (od surowców,  
  materiałów i komponentów po zaawansowane 
  technologicznie maszyny i urządzenia do produkcji mebli)

POTENCJAŁ TARGÓW 
DREMA W LICZBACH*
> Blisko 600 wystawców z 25 krajów
> 28 700 m2 powierzchni ekspozycyjnej
> 15 450 zwiedzających profesjonalistów

KTO ODWIEDZA TARGI DREMA?

ZAKRES TEMATYCZNY
• Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wstępnej (produkcja półfabrykatów)

• Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wtórnej (laminowanie, obróbka wiórowa, klejenie drewna litego)

• Maszyny i urządzenia techniczne do wykańczania powierzchni

• Maszyny i urządzenia techniczne do montażu i pakowania

• Technologia transportu bliskiego, przeładunku, magazynowania i wydawania materiałów z magazynu

• Robotyka  

• Maszyny i urządzenia do procesów specjalnych

• Maszyny i urządzenia dla specjalnych grup produktów

• Sprzęt, maszyny i urządzenia pomocnicze; pozostałe

• Przenośne maszyny do obróbki drewna i tworzyw sztucznych       

• Narzędzia i wyposażenie pomocnicze         

• Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi

• Produkty stanowiące wyposażenie maszyn

• Wykorzystanie drewna pozostałego (trociny, wióry, drewno opałowe, kora), 

• Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego)

• Oszczędzanie energii, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa i systemy klimatyzacyjne  

• Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych; systemy pomiarowe, testujące i sterujące

• Dostawcy kompletnych instalacji przemysłowych, firmy finansujące i leasingowe          

• Niezależne oprogramowanie komputerowe (CAD, ERP, planowanie i kontrola produkcji, itd.)

• Niezależne usługi dla przemysłu drzewnego           

• Instytuty badawcze i testujące, instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego (uniwersytety, politechniki, itd.)       

• Wydawcy literatury dla przemysłu drzewnego           

• Lakiernie  

• Kleje dla przemysłu drzewnego   

• Chemikalia
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JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYSTAW 
DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I MEBLARSKIEGO 

*Dane z 2019 roku
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GRUPA MTP
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań, Poland

Zapraszamy do kontaktu  

Zloty Medal Grupy MTP
najbardziej rozpoznawalna 
nagroda w Polsce i STRATEGIA 
PROMOCJI nagrodzonych firm.

Budujemy stoiska 
i prestiż Wystawców

Kompleksowo projektujemy, 
budujemy i wyposażamy 
stoiska i pawilony. 
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