BIULETYN PRASOWY
TARGÓW DREMA, FURNICA, SOFAB I INTERMIC
POZNAŃ, 13-16 WRZEŚNIA 2016
Przemysł drzewny i meblarski odgrywają w Polsce istotną rolę - branża drzewna wytwarza ponad 2%
polskiego PKB, daje także zatrudnienie dla 300 tys. osób. Jednak, mimo dobrej kondycji, sektor ten
potrzebuje wciąż inspiracji, a co za tym idzie – innowacji, profesjonalizacji i dobrych praktyk. I tu
z pomocą przychodzą Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego DREMA 2016, oraz odbywające się w tym samym czasie Międzynarodowe Targi
Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych
i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych SOFAB oraz Targi Maszyn i Komponentów dla
Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Obuwniczego INTERMIC.
Tegoroczna ekspozycja obejmować będzie 7 pawilonów wystawienniczych (3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A) oraz
teren otwarty, udział w nich weźmie ponad 500 wystawców, którzy zaprezentują innowacyjne
maszyny, nowoczesne technologie i oryginalne rozwiązania dla przemysłu drzewno-meblarskiego.
Nie dziwi fakt, że Poznań od lat przyciąga liderów – co roku jesienny termin targów sprawia, że stolica
Wielkopolski przez 4 dni staje się wyznacznikiem zmian i trendów w branży drzewno-meblarskiej.
Każdy, kto pojawi się w dniach 13-16 września 2016 na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich, będzie pod ogromnym wrażeniem, zarówno ekspozycji wystawienniczej, jak i oferty
wydarzeń towarzyszących, w tym konferencji, pokazów i stref specjalnych.

MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I NARZĘDZI DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I MEBLARSKIEGO
DREMA
Targi DREMA to największe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone
szeroko pojętej branży obróbki drewna, które rokrocznie przyciąga rzesze zwiedzających oraz
wystawców z całego świata. Organizatorzy zapewniają możliwość wzbogacenia się o specjalistyczną
wiedzę i nawiązania perspektywicznych kontaktów z kontrahentami z Polski i rynków zagranicznych.
Główne cele tego wydarzenia to promocja najnowocześniejszych maszyn, narzędzi, technologii i
rozwiązań, jak również edukacja oraz pokazanie siły polskich producentów działających w tym
obszarze.

Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby
z drewna
Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała konferencję, która stanowi pierwsze wydarzenie trzyletniej
(2016-2018), prewencyjno-kontrolnej kampanii PIP „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.
Obejmie ona następujące tematy: zagrożenia w zakładach produkujących wyroby z drewna na
podstawie wypadków przy obsłudze maszyn, zbadanych przez inspektorów pracy (studium
przypadku); wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna; metody
ograniczania narażenia na czynniki szkodliwe pracowników tartaków i stolarni; dofinansowanie
pracodawców na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
→ 13 września 2016, pawilon 11, godz. 12.00-14.30
STREFA WIEDZY
Strefa Wiedzy to przestrzeń specjalna, która wszystkim chętnym pozwoli zaczerpnąć informacji na
szereg tematów dotyczących branży drzewnej, które podczas seminariów i prezentacji omówią
specjaliści i doradcy reprezentujący m.in. wyższe uczelnie, Forest Consulting Center, Drewno.pl.
Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie tematy, jak: alternatywne źródła surowca drzewnego
np. lasy niepaństwowe, plantacje, drewno importowane; przyczyny zamierania drzew w polskich
lasach; pozyskanie drewna z lasów zamierających – wpływ na podaż drewna; jakość drewna
posuszowego – kiedy drewno posuszowe staje się nieprzydatne dla przemysłu; jakość drewna
poklęskowego – drewno pohuraganowe, drewno z terenów objętych pożarem lasu; wykorzystanie
drewna z recyclingu; polski rynek traków taśmowych; możliwości skorzystania z dotacji Unii
Europejskiej i dofinansowania ZUS dla przedsiębiorstw; specjalistyczne szkolenia branżowe dla firm
branży drzewnej i leśnej; skuteczna promocja firmy i produktów w internecie.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 3, godz. 10.00-16.00

STREFA PARKIETU
W ramach Strefy Parkietu odbędą się: VII WARSZTATY BRANŻY PARKIETÓW I USŁUG PARKIECIARSKICH,
podczas których prezentowane będą najnowsze produkty i technologie stosowane w parkieciarstwie.
Warsztaty wypełnią praktyczne pokazy mistrzów zawodu oraz wykłady i szkolenia specjalistyczne.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 3, godz. 09.00-17.00
Otwarte szkolenie dla rzeczoznawców parkieciarstwa
Aktualna specjalistyczna branżowa wiedza to niezbędnik rzeczoznawcy. W ramach Strefy Parkietu,
Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy zorganizowało szkolenie, w którym wybitni przedstawiciele
branży, eksperci i naukowcy w ramach prezentacji przybliżą najnowsze skomplikowane zagadnienia i
problemy związane z realizacją prac parkieciarskich, w szczególności: oceny przygotowania podłoża,
zastosowanych materiałów i technologii, wykończenia powierzchni, prawnych aspektów związanych z
wykonywaniem czynności rzeczoznawcy.
→ 13-14 września 2016, Pawilon 3, godz. 11.00-15.00
Szkolenie i egzaminy na Czeladnika i Mistrza parkieciarstwa
Zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy.
Kandydaci pod nadzorem komisji egzaminacyjnej będą mieli możliwość zdobycia dyplomów
czeladnika lub mistrza w zawodzie parkieciarz. Część praktyczna egzaminów realizowana będzie w
ramach pokazów na Warsztatach, a egzamin pisemny (po pozytywnym zaliczeniu części praktycznej)
odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Uczestnicy i obserwatorzy zapoznają się
również z najnowszymi rozwiązaniami w systemie kształcenia zawodowego.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 3, godz. 10.00-17.00
Profesjonalne stanowisko pracy parkieciarza, stolarza, cieśli
FESTOOL, MAFELL, UV-TECHNOLOGIE, VENGA HARTZ-CHEMIE, BLANCHON, JANSER, HINTERSEER,
MAT-TAR – liderzy branży maszyn i urządzeń do obróbki drewna dla parkieciarzy, stolarzy, cieśli i nie
tylko - zaprezentują swoje najnowsze produkty i technologie. Prezentacje uzupełnią intensywne
szkolenia i pokazy obsługi maszyn oraz optymalizacji planowania obróbki.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 3, godz. 10.30-16.00
Wyczarowane z drewna
Wystawa prezentująca prace nadesłane na konkurs praktyczny, polegający na wykonaniu przedmiotu
z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który przemysłowo nie jest produkowany z tych
surowców. W ostatnim dniu targów nastąpi uroczyste wręczenie nagród dla uczestników.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 5, godz. 09.00-17.00

DREMA DZIECIOM – Fabryka Mebli Na Żywo
Fabryka Mebli Na Żywo to wyjątkowa idea, łącząca szczytny, charytatywny cel przyświecający
uczestnikom z towarzyszącą jej przestrzenią edukacyjną, która pozwoli gościom targów na
zapoznanie się z technologiczną stroną procesu produkcji mebli. Przy wytwarzaniu mebli założono
wykorzystanie najnowszych technologii oraz materiałów konstrukcyjnych. Cała produkcja obejmuje
procesy takie jak: obróbka płyt meblowych (płyta wiórowa laminowana, sklejka), okleinowanie
wąskich płaszczyzn, uszlachetnianie powierzchni elementów drewnianych (olejowanie), montaż okuć
i pakowanie wyrobów gotowych. Plan produkcyjny zakłada wytworzenie 25 zestawów mebli do
pokoju dziecięcego, którego skład stanowią: łóżko z materacem, szafa, biurko. Wyprodukowane
meble przekazane zostaną z pomocą Caritas Archidiecezji Poznańskiej do wybranych domów dziecka.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 4, godz. 09.00-17.00
DREMA DZIECIOM – Polska Fabryka Mebli
Polska Fabryka Mebli pozwoli zaprezentować możliwości polskich producentów maszyn i narzędzi do
obróbki drewna, zrzeszonych w Stowarzyszeniu DROMA, w zakresie kompleksowych rozwiązań
wyposażenia technologicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora drzewnego
i meblarskiego. Proces technologiczny obejmować będzie wszystkie fazy obróbki elementów, od
momentu rozkroju wysuszonej tarcicy do końcowego montażu mebli. W fabryce zostaną
zaprezentowane: węzeł wielopiły, wycinanie wad, łączenie drewna na długość, czterostronna
obróbka drewna, łączenie drewna na szerokość, formatowanie elementów, szlifowanie, wiercenie,
montaż. Dodatkowo uczestnicy PFM pokażą sposoby zagospodarowania odpadów, powstających w
procesie produkcyjnym. Produktem finalnym będą meble dziecięce: półka „DoReMi” oraz wózek do
przechowywania zabawek.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 5, godz. 09.00-17.00
Poligon prezentacji lakierniczych
Interaktywna wystawa urządzeń do obróbki powierzchni oraz produktów dedykowanych
lakierowaniu drewna, to jedyne takie wydarzenie, podczas którego w praktyce można przetestować
nowoczesne rozwiązania. Tylko na tej przestrzeni demonstracyjnej goście mają szansę zapoznać się z
pracą ścian lakierniczych: wodnej i suchej, pomp oraz aplikacji różnych producentów, a także
spróbować sił w malowaniu czy szlifowaniu. Program tegorocznego "Poligonu Umiejętności"
obejmować będzie: mechaniczne przygotowanie powierzchni drewna z wykorzystaniem urządzeń
Festool; okleinowanie krawędzi płyt; starzenie drewna; szczotkowanie drewna; pokaz systemu do
napraw uszkodzeń lakierowanych elementów frontów i podłóg; lakierowanie drewna z
wykorzystaniem różnych systemów aplikacji; bejcowanie, patynowanie drewna; uzyskiwanie efektów
specjalnych na frontach mebli; prezentacje urządzeń wykorzystywanych w lakierniach.
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 5A, godz. 09.30-16.30

Mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ
Jubileuszowa, piętnasta edycja mistrzostw, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli
branży drzewnej z uwagi na element sportowej rywalizacji, przyjazną atmosferę i wyśmienitą zabawę! Konkurs
podzielony jest na dwa etapy - dzienny oraz finałowy. Zadaniem uczestników jest wbicie pięciu 3,5-calowych
gwoździ w drewniane kantówki pięcioma uderzeniami młotka (jeden gwóźdź jednym uderzeniem).
→ 13 - 16 września 2016, pawilon 5, godz. 09.30-16.30

Pokazy wózków widłowych Toolmex Truck
Operatorzy wózków widłowych, reprezentujący firmę Toolmex Truck, na otwartej, zaimprowizowanej
powierzchni 400 m2, wykorzystując swoje umiejętności i parametry wózków widłowych zaprezentują
dziesiątki manewrów magazynowych, które zweryfikują możliwości techniczne maszyn
w wykonywaniu codziennych operacji magazynowych. Pokaz będzie skupiał się na zaprezentowaniu
najważniejszych cech urządzeń: przyśpieszanie i hamowanie, zwrotność podczas pokonywania
slalomów i ostrych zakrętów, moc hydrauliki podczas podnoszenia mniejszych wózków większymi
urządzeniami. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z takimi modelami: Hyundai 30D-9, Hyundai 18L7M, Hyundai 16B-9, Hangcha CPCD25N-RW56 DIESEL, Hangcha CPQD18-RW21Y Benzyna/LPG oraz
NOBLELIFT PSB1534.
→ 13 - 16 września 2016, teren otwarty – strefa 10, godz. 09.30-16.30

MIĘDZYNARODOWE TARGI KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI MEBLI FURNICA
i MIĘDZYNARODOWE TARGI MATERIAŁÓW OBICIOWYCH I KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI MEBLI
TAPICEROWANYCH SOFAB
Dla tysięcy producentów mebli z całej Polski i z krajów sąsiednich, a także przedstawicieli hurtowni
komponentów i materiałów meblarskich, targi FURNICA i SOFAB stanowią dobrą okazję do
zapoznania się z nowościami w ofercie wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu
meblarskiego, a także aktualnymi tendencjami w projektowaniu mebli. Ekspozycja obu targów jest
zauważalnie większa od ubiegłorocznej. Trend wzrostowy najbardziej widoczny jest w tym roku w
zakresie oferty dla producentów mebli tapicerowanych, która będzie aż o około 50 proc. bardziej
obszerna niż poprzednio. Wzrost powierzchni zanotowały także targi FURNICA. W obu częściach
ekspozycji obecni będą również ważni dostawcy maszyn, materiałów i komponentów z zagranicy.
Oprócz wystawców z Polski swoją ofertę prezentują firmy z Austrii, Białorusi, Chin, Grecji, Hiszpanii,
Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Turcji, Ukraina, USA, Wielkiej
Brytanii oraz Włoch. Udział wystawców zagranicznych wynosi w tym roku aż 40 proc.
Targi Poznańskie nawiązały w tym roku współpracę z kilkuset największymi hurtowniami
komponentów i materiałów do produkcji mebli w całej Polsce. Producenci mebli zainteresowani
udziałem w targach FURNICA i SOFAB mogli w nich odebrać bezpłatne zaproszenia. Wraz z grupą

wybranych najważniejszych hurtowni realizowany jest także program dofinansowania grupowych
przyjazdów producentów mebli na targi do Poznania.


Ogólnopolski Kongres Meblarski

Tegoroczna edycja targów FURNICA i SOFAB przyniesie wiele nowych akcentów. Jednym z nich jest
Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie meble – konkurencyjna Polska” organizowany przez
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli we współpracy z Targami Poznańskimi oraz
agencją Promedia. Głównym tematem spotkania producentów mebli będzie konkurencyjność
polskiej branży meblowej na zagranicznych rynkach. Podczas tego wydarzenia odbędą się dyskusje
panelowe z udziałem najważniejszych osobistości przemysłu meblowego w Polsce. Uczestnictwo w
kongresie zapowiedział minister rozwoju Konrad Morawiecki. Podczas tego wydarzenia poruszone
zostaną m.in. takie tematy, jak: wpływ innowacji technologicznych na konkurencyjność, szanse i
zagrożenia stojące przed eksportem polskich mebli, design i marka jako wartość dodana wspierająca
sprzedaż oraz kierunki rozwoju handlu meblami. Okazją do nawiązania kontaktów i wymiany
poglądów w mniej formalnej atmosferze będzie Bal Meblarza.
→ 15 września 2016, pawilon 11, godz. 10.00-16.15


Modern design trends 2017 – wystawa i forum

Jak w przyszłym sezonie wyglądać będą meble? Odpowiedź na to pytanie przyniesie forum modern
design trends 2017 poświęcone najnowszym rozwiązaniom i tendencjom w projektowaniu mebli oraz
aktualnym i przyszłym preferencjom kolorystycznym i materiałowym. Forum składać się będzie z
wystawy oraz cyklu prelekcji i szkoleń. W ramach wystawy zlokalizowanej w pawilonie 3A będzie
można zobaczyć nowości przygotowane przez wiele wiodących marek. Partnerami wystawy z zakresu
tkanin obiciowych są firmy Davis, Pik, Ridex, Toptextil i Italvelluti. Najnowsze decory zaprezentują
także Schattdecor i Egger. Wykłady forum modern design trends 2017 poprowadzi uznany specjalista
od Visual Merchandisingu i nowoczesnych technik zwiększania sprzedaży Marek Borowiński.
Uczestnicy jego prezentacji dowiedzą się, jak prezentują się trendy na rok 2017 oraz jak właściwie
dobrać wzór, kolor i strukturę tkaniny, skór i innych materiałów do bryły mebla. Podczas forum
będzie można dowiedzieć się także, jak powstają trendy Schattdecor. Przegląd nowych możliwości w
designie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i struktur przedstawi również firma Egger.
→ Forum - 14 września 2016, pawilon 3A, godz. 11.00-15.15
→ Wystawa - 13-16 września 2016, pawilon 3A, godz. 9.00-17.00


Szkolenia marketingowe dla producentów mebli

Podczas cyklu szkoleń marketingowych dla producentów mebli prowadzonego przez dr Marka
Borowińskiego będzie można dowiedzieć się, jak pozyskać klientów dla własnej firmy meblowej.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się także, jak producent mebli powinien prowadzić skuteczne
negocjacje z klientem, czyli jak najwięcej zyskać i zachować partnerskie relacje na rynku. Specjalnie
dla małych i średnich producentów mebli kuchennych przygotowano warsztat pod hasłem „Jak
rozmawiać z klientem, aby sprzedać kuchnię na wymiar?”.
→ 13 września 2016, pawilon 3A, godz. 12.30-15.15



Fundusze unijne na innowacje w meblarstwie na lata 2014-2020

Podczas seminarium organizowanego przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli oraz
firmę INFOSYSTEMS przedstawione zostaną dostępne dla producentów mebli fundusze UE na
aktualna perspektywę finansową do roku 2020. Omówione zostaną ogólne założenia, programy
operacyjne oraz projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne. Uczestnicząc w seminarium będzie
można dowiedzieć się, jak przygotować firmę do nowej perspektywy finansowej UE, aby nie tylko
pozyskać dofinansowanie z UE, ale również z sukcesem je rozliczyć. Merytorycznym dopełnieniem
seminarium będzie prezentacja przygotowana przez OIGPM we współpracy z B+R Studio, podczas
której przedstawione zostaną informacje Jak przygotować dokumentację badawczo –rozwojową do
wniosków unijnych.
→ INFOSYSTEMS - 14 września 2016, pawilon 3A, godz. 9.15-11.00
→ B+R Studio - 14 września 2016, pawilon 3A, godz. 15.15-16.15

TARGI MASZYN I KOMPONENTÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO
I OBUWNICZEGO INTERMIC
Targi INTERMIC stanowią doskonałą okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów, zapoznania
się z najnowszymi technologiami oraz trendami dla branży włókienniczej, odzieżowej i obuwniczej.
Na ekspozycji w pawilonie 3 i 3A pojawią się czołowe marki prezentujące m.in. maszyny dziewiarskie,
igły do szycia, akcesoria, specjalistyczne oprogramowanie oraz usługi z zakresu prac serwisowych
maszyn.

ZŁOTY MEDAL MTP 2016
W roku bieżącym, 9 produktów w ramach targów DREMA oraz 2 produkty w ramach targów FURNICA
uhonorowanych zostało Złotym Medalem! Szukajcie ich na specjalnie oznaczonych stoiskach!

NOWOŚCI
Nowe produkty stanowią największą atrakcję dla zwiedzających targi, a dla wystawców to znakomita
okazja do zaprezentowania swojej oferty firmowej i dotarcia do świadomości konsumentów. Goście
odwiedzający tegoroczną edycję targów DREMA, FURNICA, SOFAB i INTERMIC będą mogli zapoznać
się z ponad 50 nowościami, które będą oznaczone specjalnymi naklejkami!

DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Bilet wstępu na targi upoważnia do zwiedzenia czterech odbywających się w tym samym miejscu
wydarzeń: Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
DREMA, Międzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA,
Międzynarodowych Targów Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli
Tapicerowanych SOFAB oraz Targów Maszyn i Komponentów dla Przemysłu Włókienniczego,
Odzieżowego i Obuwniczego INTERMIC.
Godziny otwarcia targów: 13 września (wtorek): 9.00 – 17.00, 14 września (środa): 9.00 – 17.00, 15
września (czwartek): 9.00 – 17.00, 16 września (piątek): 9.00 – 16.00.
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