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TARGI, WYSTAWY    FAIRS, EXPOSITIONS

Dzięki wsparciu cenionych instytucji w branży i współ-
pracy ze specjalistycznymi mediami targi LUMENexpo 
oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej były wydarzeniem, 
w którym warto było wziąć udział. 

Na stoiskach firm zaprezentowane zostały ciekawe 
produkty i rozwiązania. Firmy KP-lIGHTING Sp. z o.o. oraz 
lEDIN Sp. z o.o. Sp. K. pokazły specjalistyczne oświetlenie 
LED, a firmy GAlON led lighting oraz Promar A. Zarański Sp.J. 
przedstawiły ofertę oświetlenia drogowego, parkowego, 
obiektów przemysłowych i sportowych. Oprawy oświetle-
niowe przeznaczone dla różnych segmentów przemysłu za-
prezentowała firma ATM lighting Sp. z o.o., natomiast prze-
ciwwybuchowe oprawy oświetleniowe przedstawili m.in. 
ElEKTROMETAl S.A. oraz Grupa Wolff Sp. z o.o. Sp. K. Ponadto 
podczas targów zwiedzający mieli okazję zapoznać się z sze-
roką ofertą oświetlenia awaryjnego, które zaprezentowała 
firma TM TECHNOlOGIE Sp. z o.o.

Targi oraz wydarzenia im towarzyszące były świetną oka-
zją, aby sprawdzić aktualne wymagania prawne i zasady certy-
fikacji wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowe-
go, nowości w systemach oświetlenia awaryjnego, czy zasady 
projektowania oświetlenia, zgodne z obecnymi normami i za-
prezentowane w formie studium przypadku. Tematyka wyda-
rzeń obejmowała również m.in. rewitalizację systemów oświe-
tleniowych, elektromobilność oraz oświetlenie w miejscach 
pracy. Główny Patronat Merytoryczny nad wydarzeniem objął 
Polski Komitet Oświetleniowy SEP. 

DAJ SIĘ OśWIETLIĆ! 
Premierowe targi techniki świetlnej Lumenexpo oraz Salon elektrotechniki przemysłowej zakończo-
ne owocnymi kontaktami biznesowymi. 
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cykl konferencji i prezentacji firmowych rozpoczął 
wykład pt.: „Technika świetlna i rola polskiego komitetu oświe-
tleniowego”, który poprowadził dr hab. inż. Piotr Pracki, Prze-
wodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, Poli-
technika Warszawska – Zakład Techniki Świetlnej.

podczas targów odbyły się również m.in.: 
 Konferencja pt.: „Jakość i bezpieczeństwo dla wyrobów 

elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego”; 
 Organizatorzy: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” 
 im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., 
 Expo Silesia Sp. z o.o.
 Konferencja pt.: „Jakość oświetlenia”, 
 Organizatorzy: Zarząd Główny SEP, Biuro Badawcze ds. Ja-

kości SEP, Expo Silesia Sp. z o.o.
 Prezentacja pt.: „Analiza aspektów termicznych oraz nieza-

wodnościowych na przykładzie opraw ze źródłami led do 
oświetlenia miejsca pracy”, 

 Organizator: firma Teknosystem Sp. z o.o.

Wydarzeniem towarzyszącym targom było również orga-
nizowane przez Grupę Wolff „Przekrojowe szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obo-
wiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów 
ze wskazaniem na rozwiązania techniczne”.

Podczas targów odbył się także konkurs na najlep-
sze produkty prezentowane przez Wystawców na Targach 
Techniki Świetlnej LUMENexpo. medal expo Silesia otrzy-
mała firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. za ELVIS – System 
wizualizacji oświetlenia awaryjnego, natomiast wyróżnienie 
przyznano firmie LEDIN Sp. z o.o. Sp. K. za Lampę LED line® 
FILAMENT GRAFEN. Organizatorzy przyznali również wyróż-
nienia: dla firmy Promar A. Zarański Sp.J. za ciekawą formę 
prezentacji podczas Targów LUMENexpo 2018 oraz dla Insty-
tutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAl Sp. z o.o. za atrak-
cyjną aranżację stoiska.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycje targów, która od-
będzie się w październiku 2019 roku.

Na stronach www.lumenexpo.pl oraz www.salonelektro-
techniki.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat wy-
darzeń. 

Kontakt: Małgorzata Mazur – Menedżer Projektu, 
kom. +48 510 031 476, 
e-mail: lumenexpo@exposilesia.pl, 
www.lumenexpo.pl. 

miejsce targów: Expo Silesia Sp. z o.o., 
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, 
www.exposilesia.pl




