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Presseinfo 

 

 

Konferencja prasowa 
Warszawa, 8.02.2011 

 

LIGNA HANNOVER 2011 (od 30 maja do 3 czerwca): 

LIGNA HANNOVER 2011: WYDARZENIA SPECJALNE 

 

– Prezentacje specjalne i kongresy uzupełniają bogaty program targów  

LIGNA HANNOVER 2011 

 

Hanower: Innowacje, efektywność, rozwój – to hasła tegorocznej edycji LIGNA HANNOVER, 

Międzynarodowych Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Leśnej będących z jednej 

strony platformą prezentacji najnowszych rozwiązań, z drugiej zaś forum kontaktów 

branżowych. W ramach wystawy pokazane zostaną nie tylko innowacyjne obrabiarki do 

drewna: program imprezy obejmuje także pełne spektrum najważniejszych obszarów i gorące 

tematy. Jednocześnie wystawcy i goście targów mają jedyną w swoim rodzaju okazję 

nawiązania relacji biznesowych: LIGNA HANNOVER - jako miejsce spotkań specjalistów 

z całego świata - to najbardziej efektywna międzynarodowa platforma networkingowa. 

Impreza odzwierciedla rynek z całą jego dynamiką: struktury handlowe, kooperacja 

producentów, sieci kontaktów, konkurencja rynkowa, transfer wiedzy. Pozytywne trendy są na 

niej utrwalane i rozwijane: współpracy firm z branży służą liczne wydarzenia specjalne – fora, 

pokazy i kongresy odbywające się w ramach targów.  

 

Żadne inne wydarzenie tej branży na świecie nie ma takiej rangi i skali jak LIGNA 

HANNOVER: tylko tu firmy z sektora obróbki drewna i przedstawiciele gospodarki leśnej 

z całego świata mogą spotkać się ze swymi partnerami, dostawcami i klientami z różnych 

obszarów rynku. Program imprezy jest ciągle rozwijany we współpracy z wystawcami 

i zwiedzającymi oraz organizacjami branżowymi – tak, by była ona w stanie sprostać 

rosnącym wymaganiom przedsiębiorstw oraz odzwierciedlać w pełni aktualną sytuację na 

światowym rynku. Organizatorzy stawiają sobie za cel stałe dostosowywanie targów LIGNA 

HANNOVER do zmieniających się potrzeb wystawców i zwiedzających – co jest niewątpliwie 
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cechą wyróżniającą tę imprezę spośród innych wystaw tej branży. Bogactwo i aktualność 

tematyki oraz pełne odzwierciedlenie tendencji rynkowych widać nie tylko w obszarze 

wystawienniczym LIGNA HANNOVER, lecz także na prezentacjach, pokazach i konferencjach 

towarzyszących targom. 

 

Po raz pierwszy Niemiecki Związek Przemysłu Tartacznego i Drzewnego (BSHD) 

zaprezentuje się w hali 27 w ramach wydarzenia „Rzemieślnicy i dostawcy”. Ponadto 

organizacja ta zorganizuje w hali 12 prezentację dla przedsiębiorstw produkujących piły 

do drewna liściastego. 

 

Nowością na tegorocznej edycji imprezy będzie też międzynarodowe forum „IN2WOOD“ – 

spotkanie trzynastu parterów współpracujących przy projekcie, którego celem jest stworzenie 

strategicznego planu działań prowadzących do wdrożenia innowacyjnych procesów 

w sektorach gospodarki związanych z leśnictwem i drewnem. W ramach inicjatywy tworzone 

są m.in. systemy do zarządzania zasobami leśnymi, innowacyjne platformy wspomagające 

zrównoważone i efektywne energetycznie wykorzystanie drewna jako surowca czy systemy 

optymalizacyjne do stosowania w logistyce i obiegu informacji. 

 

Kolejną premierą będzie w tym roku prezentacja przepływu informacji w obrębie całego 

procesu pozyskiwania drewna: od ścięcia drzewa do przekazania go do obróbki. 

W pawilonie 33 i na placu pod dachem EXPO pokazywane będą systemy do przekazywania 

danych od chwili przyjęcia drewna do zakładu do momentu wystawienia faktury.  

 

Na LIGNA HANNOVER dużo uwagi poświęcone zostanie faktowi, że rok 2011 ogłoszony 

został Międzynarodowym Rokiem Lasów. Planowane są w związku z tym wydarzenia 

specjalne skierowane do osób decydujących o rozwoju gospodarki leśnej i przemysłu 

drzewnego w Europie i na świecie. Akcent położony zostanie na rozwój idei klastra: wsparcie 

dla budowy międzynarodowej sieci kontaktów i jeszcze intensywniejszego transferu wiedzy. 

Tematyka ta zagości też na Międzynarodowej Konferencji nt. Strategii Jutra 

organizowanej przez Deutsche Messe AG i Ministerstwo Rolnictwa Dolnej Saksonii. 

Patronat nad obchodami Międzynarodowego Roku Lasów w Niemczech objął prezydent 

Christian Wulff. 

 

Rozbudowa i rozwój rynków bioenergii na świecie będzie głównym tematem 

III Międzynarodowego Forum Gospodarczo-Eksportowego Bioenergii. 

Jego organizatorami są: Niemiecki Związek Bioenergii (BBE) i Związek Niemieckich 

Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA). Drugiego dnia targów eksperci ze świata spotkają 
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się, by omówić rozwój rynku bioenergii i związane z tym szanse dla poszczególnych 

gospodarek oraz kwestię eksportu energii z drewna. 

 

Przegląd tematyki związanej z technologiami energetycznymi i leśnictwem znajdzie się na 

terenach otwartych oraz w pawilonach pod dachem EXPO. W ramach prezentacji specjalnych 

„Energia z drewna” i „Ogrzewanie drewnem” w centrum uwagi znajdzie się obróbka drewna 

i innych materiałów opałowych oraz uprawa lasów do celów energetycznych. 

 

Wśród głównych tematów na targach LIGNA HANNOVER 2011 – prócz bioenergii z drewna – 

znajdą się także konstrukcje lekkie i technologie obróbki powierzchniowej. Wiodące firmy 

z sektora budowy maszyn i dostaw dla przemysłu zademonstrują swe osiągnięcia 

i kompetencje w zakresie budowy mebli z paneli lekkich. W centrum uwagi znajdzie się mebel 

jako produkt końcowy łączący w sobie doskonałość techniczną – wynikającą z zastosowania 

nowoczesnych obrabiarek i komponentów – z elementami emocjonalnymi skłaniającymi do 

ich zakupu, takimi jak kształt i wzornictwo. Znaczenie tej tematyki podkreśla fakt, że w tym 

roku po raz pierwszy w ramach targów zorganizowana zostanie Międzynarodowa 

Konferencja nt. Paneli Lekkich „Think Light”. Goście imprezy będą mieli okazję poznania 

najnowszego stanu techniki w zakresie lekkich materiałów drewnopochodnych. Trzeci ważny 

temat targów – obróbka powierzchniowa – zagości w halach poświęconych produkcji mebli: 

pokazane zostaną tam najnowsze trendy i technologie w tym zakresie. 

 

W ramach LIGNA HANNOVER odbędzie się też Forum Rzemiosła – wiodąca impreza dla 

osób zajmujących się stolarstwem i ciesielstwem. Na tych organizowanych co dwa lata 

„targach na targach” prezentowane jest pełne spektrum tematyki związanej z rzemiosłem 

i obróbką drewna. Obecność na czwartej edycji forum zapowiedziały już wszystkie liczące się 

w branży firmy. Obrabiarki, narzędzia i wyposażenie, technologie obróbki drewna i produktów 

drewnopochodnych, oprogramowanie, usługi branżowe i programy szkoleniowe, a także 

liczne prezentacje specjalne – to wszystko znajdzie się w tym roku w halach 11, 12 i 14 – 17. 

Dodatkowo w ramach forum dnia 31 maja wręczona zostanie nagroda za najlepszą 

konstrukcję z drewna.  

 

3 czerwca – także w hali 17 – odbędzie się prezentacja wyników konkursu dla najlepszych 

stolarzy i cieślów pod hasłem „Doskonała forma”. Na targach przyznana zostanie nagroda 

w kategorii ogólnokrajowej. Tegoroczną nowością są wyróżnienia specjalne w kategoriach 

„Lite drewno” i „Okucie”. 
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Dużym zainteresowaniem wśród gości imprezy cieszyć się też będzie z pewnością 

uroczystość wręczenia nagrody za najlepszą usługę dla rzemieślników dla firm partnerskich 

wyróżniających się jakością serwisu świadczonego dla cieślów i stolarzy. Na targach 

zaprezentowana zostanie dziesiątka usługodawców, którzy otrzymali najwięcej nominacji 

od swoich klientów. 

 

Forum „Vector“ to prezentacja przygotowana przez sekcję obrabiarek do drewna działającą 

w ramach VDMA. Skierowana jest ona do cieślów i stolarzy, którzy chcą zobaczyć nowości 

z zakresu narzędzi rzemieślniczych, materiałów i okuć oraz oprogramowanie w zastosowaniach 

praktycznych – w ramach specjalnych pokazów na żywo. 

 

Swoją premierę na LIGNA HANNOVER 2011 będzie miało również forum talentów 

przygotowane – podobnie jak poprzednia inicjatywa – przez sekcję obrabiarek do drewna 

działającą w ramach VDMA. Uczniowie będą rywalizować na nim w kilku dyscyplinach. 

Przewidziano zawody w tworzeniu krótkich reportaży, pisaniu artykułów do gazety targowej 

online, pisaniu programów sterujących do obrabiarek i obsługiwaniu maszyn. 

 

Duży nacisk na tegorocznych targach położony zostanie na promocję młodych 

rzemieślników i specjalistów. Dlatego w czasie pokazów specjalnych zaprezentowane 

zostaną liczne prace z drewna przygotowane przez czeladników stolarskich i ciesielskich. 

Nie zabraknie też wydarzeń o charakterze edukacyjnym: pokazana zostanie droga od idei 

naukowych do stania się działającymi rozwiązaniami oraz od projektów badawczych do 

wdrożeń produkcyjnych. W ramach giełdy kariery można będzie dowiedzieć się 

o perspektywach pracy w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Przyznana zostanie też nagroda 

specjalna dla młodego twórcy w ramach konkursu pod hasłem „Cuda z drewna”. 

 

 

 

KONTAKT DLA DZIENNIKARZY: 
Anja Brokjans 
tel.: +49 511 893 16 02  
e-mail: anja.brokjans@messe.de 
 
Informacje prasowe oraz zdjęcia są do pobrania na www.ligna.de/presseservice. 
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