
 
 

XIII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze 2019 – misja gospodarcza & konferencja 
w ramach targów Intec oraz Z 
„Kooperacja. Digitalizacja. Nowe technologie produkcji bez granic.” 

6-7 luty 2019, Leipzig/Lipsk 

 
Wtorek, 6 luty 2019 
 
7:00 Zbiórka uczestników/parking przy Urzędzie Marszałkowskim (Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław) 
 
7:30 Odjazd autobusu 
 
13:15 Przyjazd do Congress Center Leipzig (Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig/Lipsk) 
 
13:30 Otwarcie XIII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego 2019 

z przemówieniem powitalnym reprezentanta Targów Lipskich i krótkim wprowadzeniem do tematu 
saksońskiego sektora budowy maszyn przez przedstawiciela WFS podczas powitalnej przekąski/lunchu 

 
14:15-16:00 Zorganizowane zwiedzanie targów Intec (Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii  

i Automatyzacji Produkcji) oraz Z (Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, 
Moduły, Technologie), wyłącznie dla delegacji z Dolnego Śląska, 
połączone z wizytą na stoiskach wybranych saksońskich przedsiębiorstw, zakończone na wspólnym stoisku 
Saksonii „Science meets Industry“ 

 
16:00-17:00 Indywidualne zwiedzanie targów Intec oraz Z 
 
17:15 Transfer autobusem do Hotelu Markgraf Leipzig (Körnerstraße 36, 04107 Leipzig/Lipsk)/zakwaterowanie 
 
18:30 Przejazd autobusem z hotelu do Da Capo vintage automobile museum (Karl-Heine-Str. 105, 04229 Leipzig) 
 
19:00-21:30 Wieczorne przyjęcie „Business Partners in Dialogue“ 

zorganizowane przez Lipską Izbę Przemysłowo- Handlową z uczestnikami z różnych krajów 
 
21:45 Przejazd autobusem do hotelu z przystankiem dla zainteresowanych spacerem w centrum i następnie 

indywidualnym powrotem do hotelu 
 
 
Środa, 7 luty 2019 
 
9:00 Wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na Targi 
 
9:30 Przybycie do Congress Center Leipzig,  

Rejestracja uczestników forum, kawa powitalna             poziom +1, foyer przed salą 3  
 
10:00-12:00 Otwarcie spotkania czterech krajów 

MEET-UP 4.0 – SAKSONIA-POLSKA-CZECHY-RUMUNIA    poziom +1, sala 2 
 
Referaty wprowadzające „Kooperacja. Digitalizacja. Nowe technologie produkcji bez granic.” 
 
Podsumowanie, dyskusja, objaśnienia do spotkania kooperacyjnego „business speed dating” 
 

12:00-13:00 Networking lunch                poziom +1, foyer przed salą 3 
 
13:00-15:00 BUSINESS-SPEED-DATING 4.0 – SAKSONIA-POLSKA-CZECHY-RUMUNIA           poziom +1, sale 2+3 
 

• prowadzone kompaktowe spotkania B2B w celu zapoznania się z przedstawicielami Saksonii, 
Polski, Czech i Rumunii 

• nowe kontakty w celu przyszłej wymiany doświadczeń i pomysłów na wdrażanie wspólnych 
projektów 

 

następnie Kontynuacja indywidualnych spotkań B2B lub indywidualna wizyta na targach Intec oraz Z 
 

17:15 Wyjazd z Lipska do Wrocławia 

 

ok. 23:30 Przyjazd do Wrocławia 
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KRĘGOSŁUP SAKSOŃSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

… to jego wyjątkowo mocna tradycja przemysłowa. Już w XVIII wieku Saksonia rozpoczęła tworzenie pierwszych zakładów produkcji 
maszyn, czyli erę przemysłową. Region był dzięki temu prekursorem na kontynencie europejskim. Pierwsza lokomotywa 
skonstruowana w Niemczech, pierwszy silnik sześciocylindrowy, dźwignia przekładni umieszczona w środkowej pozycji w pojeździe -  
to innowacje właśnie z Saksonii. Również dzisiaj branże przemysłowe napędzają saksońską gospodarkę. Branże, które określają jej 
strukturę to branża samochodowa, budowa maszyn i urządzeń oraz obszar mikroelektroniki/ICT.  

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ W SAKSONII W SKRÓCIE 

Saksonia jest kolebką niemieckiej branży budowy maszyn. Od 200 lat popularne na całym świecie maszyny tekstylne, do produkcji 
narzędzi i drukarskie pochodzą z tego regionu. Również dziś Saksonia jest TOP lokalizacją dla międzynarodowych przedsiębiorstw 
maszynowych, jak Siemens, NILES-SIMMONS, Starrag i Koenig&Bauer. Posiadając 45 tys. pracowników w ok. 1000 firmach branża 
maszynowa należy do najważniejszych gałęzi przemysłowych w Saksonii. Udział eksportu stanowi przy tym ponad 50 %. 

W przeważającej większości 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa tej branży 
posiadają wybitne 
kompetencje w obszarach 
technologii produkcji-, 
automatyzacji procesów 
produkcyjnych oraz  
w obróbce laserowej  
i elektronicznej, w 
efektywnej budowie 
maszyn. 

Firmy te ściśle współpracują  
z saksońskimi naukowcami 
nad inteligentnymi 
rozwiązaniami przyszłości.  
Koncentrują się na 
wielobranżowych tematach 
takich jak konstrukcje 
lekkie, technologie 
magazynowania energii, 
elektromobilność lub 
organiczna & elastyczna 
elektronika.  

 

 

 

BRANŻOWY PUNKT SPOTKAŃ INTEC I TARGI PODDOSTAWCÓW „Z” W LIPSKU – 5 - 8 LUTY 2019 

Od 5 do 8 lutego duet targów przemysłowych Intec oraz Z 2019 zaprasza na pierwsze w tym 
roku, ważne, międzynarodowe spotkanie branży obróbki metali i przemysłu poddostawczego. 
Liczne nowe produkty oraz dopracowane technologie oraz ponad 1 300 wystawców czekają na 
gości. Towarzyszący program oferuje szeroki wybór aktualnych tematów branżowych, które są 
decydujące dla przyszłości produkcji przemysłowej.  

Szukacie Państwo odpowiedniego partnera dystrybucyjnego lub dostawcy z zakresu maszyn  
do produkcji narzędzi, narzędzi precyzyjnych do obróbki metali oraz technologii automatyzacji  
w Saksonii? Czy potrzebujecie Państwo przedsiębiorstwa z odpowiednim rozwiązaniem 
technicznym, innowacyjnym produktem lub procesem? Może chcielibyście Państwo znaleźć 
partnera, aby wspólnie realizować projekty badawcze i rozwojowe? 

 

Zapraszamy do nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń na spotkaniu Saksonii-Polski-Czech-Rumunii  
w dniu 7 lutego 2019r. 

Oprócz licznych przedstawicieli saksońskich branż oczekujemy m.in. delegacji przedsiębiorców pod kierownictwem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz delegacji z innych regionów Polski, Czech i Rumunii. Będziemy się 
koncentrować na branży samochodowej, odlewnictwie i nanotechnologii oraz potencjale innowacyjnym w polsko-saksońskim 
obszarze przygranicznym. Business-Speed-Dating  oferuje możliwość nawiązywania kontaktów w trakcie krótkich spotkań.   

Osoba kontaktowa: Anna Sikorska, Przedstawiciel WFS w Polsce, Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki, 
Biuro WFS Wirtschaftsförderung Sachsen w Polsce, Rynek 7, 50-106 Wrocław 
Tel.: +48 71 372 46 31, Fax.: +48 71 313 11 74, wfs.sikorska@saxony.pl, www.business-saxony.com 
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