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POLSKA na targach rzemiosła – IHM w Monachium 
 
Ponad 1000 wystawców z Niemiec oraz 30 innych krajów uczestniczyło w Międzynarodowych Targach 
Rzemiosła IHM. Motto targów - "Rzemiosło jest ważnym generatorem impulsów na przyszłość".  

Około 124 000 odwiedzających przybyło, aby zobaczyć na żywo nową generację rzemiosła w Monachium. 
 
W sześciu halach zaprezentowano: 
 
B1 -Rzemiosło & Design z dziełami sztuki najwyższej klasy i pomysłowym wzornictwem 
B2 -Życie & Praca z naciskiem że "ekologiczne mieszkanie jest nierozerwalnie związane ze zdrowym życiem" 

B3 -Kuchnia i wyposażenie kuchni – ukazano wizerunek rzemiosła żywnościowego; piekarzy i rzeźników 

B4 -Produkty wystawców zagranicznych. Rzemieślnicy z 30 krajów oferowali swoje produkty i usługi. 
 

  

Jedynym wystawcą z Polski była firma "Atelier" - Elżbieta Skripkariuk z PL 38-542 Rzepedź 

 

C1 -Budowa & modernizacja – specjalne wystawy obrazujące "Zyski innowacji" oraz "Praktyczne projekty 

cyfryzacji" pod hasłem "Następne pokolenie - pokazujemy, co nadchodzi" 

C2 -Wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcje, narzędzia i technologie – prezentowało się rzemiosło z 

zakresu zdrowia: optycy, protetycy słuchu, technicy ortopedycznych butów, mechanika sprzętu 

ortopedycznego, technika dentystyczna.  

Tu uczniowie i absolwenci szkół mogli uczyć się od praktykantów i mistrzów poznawania przykładów prac z 

codziennego życia w zawodzie, a także wypróbować samodzielne wykonanie typowych prac z zakresu różnych 

rzemiosł. Również dla rodziców i nauczycieli, a także dla zainteresowanych osób, warto było poznać 

różnorodne możliwości kształcenia i szkolenia! 

  

Na IHM prezentowane są innowacyjne pomysły i rozwiązania. Odwiedzający mogą zapoznać się z najnowszymi 

osiągnięciami i trendami, nawiązać kontakty i porównać oferty. Dla młodych ludzi targi rzemiosła są 

atrakcyjne, ponieważ dają im możliwość poznania ciekawych i przyszłościowych możliwości kształcenia. 

W przyszłym roku Międzynarodowe Targi Rzemiosła – IHM odbędą się od 13. do 17. marca 2019 r. 
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Organizacja pobytu dla grup zwiedzających:    Informacje dla wystawców IHM: 
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