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We invite you to participate in the 

‘CREATIVE FOUNDRY’ EXHIBITION
which will take place on 24 - 25 September 2018
in Krakow during the World Foundry Congress.

23-27.09.2018
Kraków, Poland

World
Foundry
Organization

Zapraszamy Państwa do udziału w Wystawie

„KREATYWNE ODLEWNICTWO”, 
która odbędzie się w dniach 24 – 25 września 2018 roku 
w Krakowie podczas Światowego Kongresu Odlewnictwa.



Zachęcamy do kontaktu / contact us: 
Joanna Kucharska / tel. +48 603 410 239 / joanna.kucharska@mtp.pl

Wystawa „Kreatywne Odlewnictwo” to jedyne                       
w swoim rodzaju prestiżowe wydarzenie dedykowane 
sektorowi odlewniczemu. Stanowi ona integralną 
część Światowego Kongresu Odlewnictwa.

Podczas wystawy będzie miała miejsce prezentacja 
innowacyjnych technologii w odlewnictwie, zostaną 
także przedstawione twórcze i nowatorskie rozwiązania 
technologii odlewniczych, inżynieryjnych, materiałów 
odlewniczych, technik produkcji odlewów, maszyn                     
i urządzeń odlewniczych, jak również rozwiązania                   
w zakresie zarządzania.

’Creative Foundry’ exhibition is a presti-
gious event dedicated to the foundry 
industry. It is an integral part of the World 
Foundry Congress.

The exhibition will present creative and 
innovative solutions in foundry engineering 
technologies, castings, materials, production 
procceses, equipment, machines and 
foundry devices as well as in management 
solutions.

Stoiska w ramach Wystawy „Kreatywne Odlewnictwo” 
‘Creative Foundry’ Exhibition stands

Stoisko 3m2  / 3m2 stand 
3 000 PLN

Stoisko 4m2  / 4m2 stand 
4 000 PLN

Stoisko 6m2  / 6m2 stand 
6 000 PLN

Stoisko 9m2  / 9m2 stand 
9 000 PLN

Stoisko 14m2  / 14m2 stand 
14 000 PLN

Powierzchnia 
niezabudowana 
Indoors, without a booth 
650 PLN / m2

Powierzchnia 
niezabudowana 
na terenie otwartym
Outdoors,  without a booth 
300 PLN / m2

Cena 1m2 powierzchni zabudowanej wynosi 1000 PLN. 
Zabudowa stoiska powyżej 14 m2 ustalana z organizatorem.
Price of 1 sqm of space with construction costs 1000 PLN. It's possible to order space 
and stand construction above 14 sqm after a previous arrangements with exhibition organizer.

 *Ceny netto / net prices


