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HPS – JAK I DLACZEGO?



Co to jest HPS?
H – hydraulika
P – pneumatyka
S – sterowanie
& mechatronika

Hydraulika
Pompy hydrauliczne, silniki, cylindry hydraulicz-
ne, zawory, samodzielne urządzenia elektryczne 
używane w hydraulice, przyrządy pomiarowe, fil-
try, akumulatory, wymienniki ciepła, rury i węże 
w tym złączniki z osprzętem, złączki i sprzęgła, 
montaż, jednostki napędowe itp.

Pneumatyka
Zawory pneumatyczne, filtry FRL, regulatory, sma-
rownice, lubrykanty i składniki, instalacje i prze-
wody, siłowniki, przyrządy pomiarowe, składniki 
próżniowe, samodzielne urządzenia elektryczne 
używane w pneumatyce, itp.

Sterowniki
Elektromechanika, sterowniki, sterowniki hy-
drauliczne, sterowniki pneumatyczne, systemy 
optymalizacji , pomiary i systemy sterownicze

Napędy
Hydraulika, pneumatyka, motoryzacja (sprzęgła, 
hamulce, łożyska, uszczelki, skrzynie biegów), 
złączki, motoadaptery, napędy gazowe, napędy 
elektryczne

Automatyka  – nowość!

Automatyka – dziedzina techniki  i nauki, która zajmuje się m.in. zagadnienia-
mi sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysło-
wymi.

Obwody elektryczne, cyfrowe procesy sygnałowe i mikrokontrolery, moment obro-
towy silnika, sterowanie, inżynieria systemowa, zaawansowana kontrola procesu, 
bio-inspirowana robotyka, roboty przemysłowe, roboty wojskowe, nanoroboty, 
roboty medyczne.

HPS jest jedyną tak szeroką platformą bizneso-
wej wymiany usług, towarów i doświadczeń w 
centralnej Europie, która daje możliwość znale-
zienia najlepszych i najnowocześniejszych roz-
wiązań z hydrauliki, pneumatyki, sterowników, 
napędów i inżynierii kontrolnej dla całej branży. 
Znajdujemy się we wspaniałej lokalizacji, by łą-
czyć Wschodnią i Zachodnią Europę. 

Targi HPS są targami B2B.



Jak?
 duża ilość ciekawych fi rm przedstawiających 

szeroką ofertę usług i produktów

 tworzenie platformy współpracy pomiędzy 
Wschodnią i Zachodnią Europą

 wyspa innowacji

  konferencje specjalistyczne z udziałem pre-
stiżowych gości z Polski i zagranicy

 aranżacja spotkań biznesowych – matchma-
king

  organizacja konkursu na najlepszy produkt 
targowy

 uroczysta kolacja, dająca nie tylko wyjątkową 
okazję do zabawy, ale także do nawiązania 
nieformalnych kontaktów biznesowych

gólnie zindustrializowym, by wymienić doświad-
czenia i podjąć wspólnie kolejne wyzwania rynku.  
HPS jest miejscem osobistych spotkań z klientami 
i największą przemysłową imprezą zapewniają-
cą potencjalnych klientów, kontakty handlowe, 
wsparcie i sukces. Zwiedzający mają unikalną oka-
zję spotkać najważniejszych przedstawicieli fi rm 
z dziedziny hydrauliki, pneumatyki i mechatroniki.

HPS prezentuje ofertę wykorzystywaną 
w wielu różnych dziedzinach, począwszy od 
narzędzi używanych w codziennym życiu, 
motoryzacji, medycynie rolniczej oraz prze-
myśle ciężkim. Dlatego oferta prezentowana 
podczas HPSu jest interesująca dla bardzo 
szerokiego zakresu potencjalnych klientów 
z bardzo różnych dziedzin. nieformalnych kontaktów biznesowych

Dlaczego HPS?
HPS daje wyjątkowe możliwości dla bardzo szero-
kiego wachlarza różnych branż, od medycyny po 
przemysł ciężki, od producentów różnego rodzaju 
pojazdów (samochody, statki, samoloty, traktory 
i inne) po producentów różnego rodzaju urządzeń 
i maszyn, które są używane do produkcji całej osi, 
w jednym miejscu, raz na dwa lata by znaleźć naj-
lepsze techniczne rozwiązania ich działalności.

Dlaczego HPS „GOES green!”?
Ludzie dbają o zdrowie planety, my dbamy o ludzi. 
Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna, 
więc jesteśmy szczęśliwi, że edycja 2018 odbywa się 
pod hasłem: GOES green!

Dlaczego?
Ponieważ rozwiązania prezentowane podczas 
HPS służą całej społeczności, bezpośrednio chro-
niąc ludzkie życie, np. w medycynie. Nasi wystaw-
cy i ich produkty oraz usługi sprawiają, że życie 
jest bezpieczniejsze i wygodniejsze, ludzie czują 
się szczęśliwsi.
Producenci różnego rodzaju maszyn, pojazdów 
i wynalazków zazwyczaj używają w swoich pro-
duktach w całości albo w większości elementów 
pokazywanych na naszych targach: hydraulicz-
nych, pneumatycznych, sterowników i napędów. 
Tylko HPS daje możliwość znalezienia tych ele-
mentów w jednym miejscu.
HPS spełnia oczekiwania polskich i zagranicz-
nych wystawców i daje możliwość spotkania się 
w jednym, nowoczesnym miejscu, regionie szcze-



Kim są 
wystawcy?
§ Producenci z zakresu: 
 - hydrauliki
 - pneumatyki
 - napędów
 - sterowania
 - automatyki
§ Producenci elementów i półproduktów (łoży-

ska, oleje, smary, itp.)
§ Instytuty naukowe i uniwersytety techniczne
§ Firmy serwisujące (konserwacja, naprawy, itp.)
§ Firmy projektujące i produkujące maszyny 
§ Wydawcy i redaktorzy specjalistycznych pism 

i magazynów

Kim są 
zwiedzający?
§ Producenci maszyn lub końcowych 

produktów z zakresu m.in.:
  - medycyny
  - rolnictwa
  - motoryzacji
  - lotnictwa
  - budownictwa
  - przemysłu szklarskiego
  - przemysłu spożywczego



Dlaczego 
wierzymy, że HPS 
jest potrzebny 
w Polsce?
§ Polska jest jednym z większych krajów euro-

pejskich z dobrze rozwiniętym i wciąż rosną-
cym sektorem przemysłu

§ jesteśmy wyjątkowi, bo skupiamy w sobie kom-
pleksową ofertę z wielu dziedzin.

§ Polska jest jednym ze światowych liderów 
innowacji

§ Śląsk jest największym przemysłowym cen-
trum Polski, ze znanymi uniwersytetami 
i centrami badawczymi

§ Śląsk jest świetnie skomunikowany z Europą 
Wschodnią i Zachodnią: autostrada, lotniska 
i wiele połączeń drogowych.

Kto odwiedza HPS?
Bazując na rejestracji możemy zobaczyć, że główną grupą są menadżerowie 
i właściciele. Poniżej wykres zwiedzających HPS 2016



Co nowego w 2018?
§ stworzymy nowoczesną i prężną wyspę innowacji

§ zaaranżowane miejsce do spotkań biznesowych

§ aranżacja platformy współpracy pomiędzy Wschodnią, a Zachodnią Europą

§ konkursy dla wystawców oraz zwiedzających

§ matchmaking

§ wysokiej jakości konferencje branżowe

§ współpracujemy z Politechniką Wrocławską 

§ spotkania inżynierów / workshop / spotkania pracowników

NASI  
ZWIEDZAJĄCY  
z 2016 
§ 4000 zwiedzających 
§ 10 BRANŻOWYCH MAGAZYNÓW
§ 20 przemysłowych portali
§ darmowe wejście z zaproszeniem  

po rejestracji
§  25 000 rozdystrybuowanych zaproszeń
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