
Jak wyglądały dotychczas 
Międzynarodowe Targi 
Górnictwa, Przemysłu 
Energetycznego 
i Hutniczego KATOWICE?

Targi pod nazwą SIMMEX , zwane 
powszechnie Targami Górniczymi,  
zorganizowano po raz pierwszy 
przed 38 laty, a aktualnie funkcjo-
nują jako Międzynarodowe Targi 
EXPO KATOWICE - Targi Górnic-
twa, Przemysłu Energetycznego 
i Hutniczego. Dotychczas podczas 
ekspozycji swoją ofertę prezento-
wały głównie firmy z przemysłu 
wydobywczego i energetycznego. 
Jednak należy mieć na uwadze, 
że świat się zmienia - zmieniła się 
sytuacja geopolityczna - dlatego 
również ewaluują targi. Są one 
symbolicznym lustrem gospodarki, 
w którym odbijają się trendy rynko-
we. Zmiany strukturalne zachodzą-
ce w przemyśle wydobywczym oraz 
polityka dekarbonizacyjna zrodziły 
konieczność rozszerzenia formuły 
targów. Już podczas  poprzed-
niej edycji  otworzyliśmy się na 
inne branże - zorganizowaliśmy 
równolegle Międzynarodowe Targi 
EkoSpalanie & EkoTechnologie. 
Tegoroczną ofertę poszerzyliśmy 
o odnawialne źródła energii. Ekspo-
zycja, z ofertą rozwiązań sprzyja-
jących obniżeniu kosztów energii 
i ciepła, jest kierowana również do 
mieszkańców naszej aglomeracji. 
Myślę, że spotka się z szerokim 

zainteresowaniem w dobie wyso-
kich i wciąż rosnących cen energii.

Jakich nowości możemy 
spodziewać się w tegorocznej 
edycji wydarzenia?

Po raz pierwszy rozszerzyliśmy 
zakres branżowy targów o takie 
tematy jak EcoDom, EXPO Ma-
szyny i Urządzenia, B2Energy 
oraz szeroko pojętą energetykę. 
Docelowo zmierzamy w kierunku 
prezentacji wszelkich technologii 
i rozwiązań wykorzystywanych 
zarówno w energetyce tradycyj-
nej, jak i odnawialnej, przemyśle 
ciężkim i wydobywczym, ale także 
w elektronice, robotyce i automaty-
ce przemysłowej. 
Targi są także platformą spotkań. 
Jako organizatorzy dokładamy 
wszelkich starań, by na ekspozycji 
można było zapoznać się z inno-
wacyjnymi rozwiązaniami dla prze-
mysłu. Od wielu lat organizujemy 
konkurs dla wystawców, w którym 
nagradzane są nowości. Umożliwia-
my także wymianę doświadczeń 
w trakcie paneli dyskusyjnych 
i konferencji. 
Podczas tegorocznej edycji odbędą 
się m.in. : 5. Polski Kongres Górni-
czy, organizowany przez Fundację 
dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii 
Bezpieczeństwa i Automatyki 
Przemysłowej Politechniki Śląskiej 

EXPO KATOWICE 
– tradycja i nowoczesność
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we współpracy z gliwicką uczelnią 
oraz konferencja Silesian Energy 
Storage Forum 2022, której 
inicjatorem jest  Instytut Techniki 
Górniczej KOMAG, poświęcona stra-
tegii Śląskiego systemu magazyno-
wania energii. 
Należy pamiętać, że ekspozycja 
EXPO KATOWICE jest dedykowana 
przede wszystkim dla specjalistów 
z przemysłu wydobywczego i ener-
getycznego – a to bardzo wymaga-
jący klienci. Z tego względu każda 
kolejna odsłona musi spełniać ich 
oczekiwania. Na ekspozycjach 
targowych znajdują się nowości – 
urządzenia i maszyny do wydajnej 
i bezpiecznej pracy. 

Jak sektor wydobywczy 
przygotował się na zmiany 
w gospodarce związane 
z dekarbonizacją?

Polskie firmy od wielu lat podejmo-
wały działania, które pozwoliły im 
funkcjonować w nowych warun-
kach gospodarczych - dywersyfiko-
wały swoją działalność, otwierały się 
na nowe branże. Wiele firm swoje 
oferty poszerzyło, modyfikując ma-
szyny przeznaczone dla przemysłu 
wydobywczego, aby mogły być 
wykorzystane również w innych 
branżach.   .  
Kolejne edycje Międzynarodowych 
Targów EXPO KATOWICE  będą 
platformą wystawienniczą synergii 
nowoczesnego przemysłu wydo-
bywczego, transformacji energe-
tycznej i czystych technologii.
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»Zmiany strukturalne zachodzące 
w przemyśle wydobywczym 
oraz polityka dekarbonizacyjna 
zrosziły konieczność 
rozszerzenia formuły targów«

Specjalnie dla miesięcznika »Europerspektywy«
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