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W dniach 18-21 października 2017 r. w Izmirze odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Maszyn i Technologii
Górniczych IMMAT oraz targi maszyn i technologii górniczych MINEX 2017. WPHI w Ankarze zaprasza wszystkich
polskich przedsiębiorców z branży wydobywczej do skorzystania nieodpłatnie ze stoiska.
W dniach 18-21 października 2017 r. w Izmirze odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Maszyn i
Technologii Górniczych (IMMAT) oraz targi maszyn i technologii górniczych MINEX 2017.

Jest to najważniejsze wydarzenie dla branży wydobywczej w Turcji. Kongres i targi MINEX organizowane są przez
Izbę Inżynierów Górnictwa w Turcji. W Kongresie uczestniczą eksperci z całego świata. Główne tematy Kongresu
w 2017 r. to: inżynieria górnicza, obróbka minerałów i kamieni, szczególnie marmuru oraz maszyny i
urządzenia wykorzystywane w konstrukcjach infrastrukturalnych i najnowsze technologie w górnictwie.

W targach MINEX 2015 uczestniczyło:
166 wystawców, w tym:
84 zagranicznych wystawców z następujących krajów:
Austria, Australia, Kanada, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Iran, Irlandia, Włochy,
Japonia, Norwegia, Polska, Korea Płd., Szwecja, Wielka Brytania, USA
W targach MINEX biorą udział w szczególności producenci i dystrybutorzy następujących surowców i
wyrobów:
1. metaliczne minerały
2. surowce przemysłowe
3. surowce chemiczne
4. surowce wtórne
5. Ceramic Refractory Glass
6. surowce i materiały budowlane
7. surowce energetyczne
8. kamienie szlachetne
9. maszyny górnicze i wyposażenie
10. maszyny wiertnicze
11. maszyny i urządzenia do przetwórstwa i wzbogacania minerałów,
a także wystawiane są oferty szkoleń i informacje w zakresie międzynarodowych standardów bezpieczeństwie
pracy w górnictwie.

Więcej informacji informacji o targach znajduje się na stronie internetowej: minex.izfas.com.tr/home
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Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Ankarze planuje wykupić stoisko na targach w celu
promowania polskich ﬁrm z branży wydobywczej.

WPHI w Ankarze zaprasza wszystkich polskich przedsiębiorców z branży wydobywczej do skorzystania
nieodpłatnie ze stoiska. Zgłoszenie uczestnictwa w targach na stoisku organizowanym przez WPHI w Ankarze
należy kierować na adres mailowy: ankara@trade.gov.pl.
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