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glasstec 2022: udany restart 

Wiodące na świecie targi branżowe podkreślają swoje znaczenie w 

„Międzynarodowym Roku Szkła” 

 
Targi glasstec wyraźnie podkreśliły swoje znaczenie dla światowego 

przemysłu szklarskiego, odbywając się ponownie jako ważne 

wydarzenie po przerwie wywołanej pandemią.  

W „Międzynarodowym Roku Szkła” 936 wystawców z 47 krajów w 

imponujący sposób zademonstrowało 30 000 zwiedzającym z 119 

krajów doskonałość operacyjną branży. W centrum uwagi znalazły się 

globalne trendy: klimat, efektywne gospodarowanie zasobami, 

urbanizacja, wartość i dobrostan, ale także bieżące wyzwania, takie jak 

wysokie koszty energii, czy niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. 

Odbywające się równolegle przez trzy dni targi decarbXpo, których 

oferta dotyczy dekarbonizacji przemysłu, również zostały uznane za 

znaczący dodatek w tym kontekście. 

 

„Targi glasstec 2022 pojawiły się we właściwym momencie, aby 

ponownie zapewnić przemysłowi szklarskiemu orientację po zmianach 

wywołanych pandemią i w trudnym klimacie gospodarczym. Opinie 

uczestników były tu jednoznaczne: jako targi face-to-face glasstec 

umożliwia dogłębną wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na poziomie 

globalnym w wyjątkowo skoncentrowanej formie, a także oferuje 

niezrównany asortyment innowacji i rozwiązań”, podsumowuje Erhard 

Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf GmbH. 

 

Wrażenie to podziela również Egbert Wenninger, CCO i członek zarządu 

Grenzebach Maschinenbau GmbH, przewodniczący Forum Technologii 

Szkła VDMA oraz przewodniczący Rady Doradczej Wystawców 

glasstec: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu targów! Udział w 

tym wydarzeniu był absolutnie słuszną decyzją. Dostrzegamy pozytywne 

nastroje w zespołach, wśród klientów i nowe kontakty. Spotkania 

osobiste i możliwość zobaczenia na miejscu innowacyjnych maszyn było 

niezbędnym doświadczeniem, którego po prostu brakowało w ciągu 
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ostatnich kilku latach. Teraz naprawdę zdajemy sobie sprawę, jak ważne 

są targi takie jak glasstec i już nie możemy się doczekać kolejnej imprezy 

za dwa lata.” 

 

Wiele firm międzynarodowych 

Ponad 75% odwiedzających z branży przyjechało do Düsseldorfu z 

zagranicy. Oznacza to, że udział międzynarodowych gości utrzymuje się 

na bardzo wysokim poziomie, potwierdzając wiodącą światową pozycję 

glasstec dla przemysłu. Międzynarodowy Rok Szkła został wyznaczony 

przez ONZ na rok 2022, aby wyeksponować naukowe, gospodarcze i 

kulturowe znaczenie materiału, jakim jest szkło, a także jego istotną rolę 

w przyszłych tematach, takich jak ochrona klimatu i redukcja CO2. 

Równie wysoki odsetek menadżerów zaangażowanych w decyzje 

inwestycyjne, wynoszący 75%, podkreśla wysoką jakość targów. 

Odwiedzający byli bardzo zadowoleni z asortymentu prezentowanego 

na targach glasstec. Znacznie ponad 90% stwierdziło, że osiągnęło cele 

wyznaczone na wizytę. Dla większości najważniejsze było poszukiwanie 

nowych dostawców oraz innowacji i trendów. 

Nie tylko szeroka oferta prezentowana przez wystawców sprawia, że 

targi glasstec są tak atrakcyjne dla wielu firm, ale także wysokiej klasy 

program towarzyszący pokazom specjalnym i konferencjom. W ten 

sposób glasstec zapewnia wszechstronną platformę transferu wiedzy i 

przedstawia wszystkim grupom docelowym – od wykwalifikowanych 

rzemieślników po biura architektoniczne, od przetwórców szkła po 

producentów i od dostawców surowców po przemysł i dostawców 

technologii – z innowacjami i rozwiązaniami odpowiadającymi ich 

potrzebom. 

 

Konferencja glasstec – Think Tank dla przemysłu szklarskiego 

Program konferencji glasstec połączył branżowe know-how z teorii i 

praktyki w kontekście pięciu globalnych tematów: ochrona klimatu, 

efektywne gospodarowanie zasobami, urbanizacja, wartość i dobre 

samopoczucie. Każdego dnia odwiedzający targi glasstec byli 

informowani o aktualnych trendach podczas wykładów na temat 

produkcji szkła, obróbki i wykańczania szkła oraz produktów i 
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zastosowań szklanych. Ponadto konferencja była transmitowana na 

stronie internetowej glasstec. 

 

Dalekowzroczność. Zrównoważona architektura – Międzynarodowy 

Kongres Architektury 

Tradycyjną częścią programu wydarzeń towarzyszących jest również 

Międzynarodowy Kongres Architektury. Ośmiu przedstawicieli 

renomowanych biur architektonicznych i inżynierskich, pionierów w 

planowaniu i budowaniu ze szkła, zaprezentowało swoje ekscytujące 

projekty ok. 100 uczestnikom. Dyskusje dotyczyły również wkładu, jaki 

szklane fasady mogą wnieść w odejście od uzależnienia od paliw 

kopalnych, poprawiając samopoczucie ludzi w coraz cieplejszym 

klimacie i podkreśliły potencjał techniczny i projektowy szkła w 

dzisiejszej architekturze. 

 

Innowacje. Pokaz technologii szkła na żywo 

Pokaz technologii szkła na żywo był głównym punktem programu 

wydarzeń towarzyszących a pod hasłem „NEXT IN GLASS” 

zaprezentowano spektakularne eksponaty odzwierciedlające najnowsze 

trendy i wyniki badań naukowych zapewniając w ten sposób wgląd i 

perspektywy dotyczące wyników sektora. Targi Innowacji zorganizowała 

sieć czterech uczelni technicznych Darmstadt, Delft, Dortmund i Drezno. 

 

Craft LIVE i WorldSkills Germany@glasstec 

Targi Special Area Craft LIVE w hali 10 po raz kolejny pokazały 

najważniejsze innowacje dla wykwalifikowanych rzemieślników w branży 

szklarskiej podczas pokazów praktycznych w tym roku. Na WorldSkills 

Germany@glasstec młodzi szklarze z całych Niemiec rywalizowali ze 

sobą o miejsce na udział w EuroSkills 2023 w Polsce. Maximilian Kröger 

z Dieburga został zwycięzcą tego konkursu. 

 

Podczas demonstracji na żywo ognioodpornego szkła ift Rosenheim 

pokazał, w jaki sposób może ono zapewnić bezpieczne zabezpieczenie 

w przypadku pożaru. Uzupełnieniem programu towarzyszącego był 



 

 

pokaz specjalny „Sztuka ze szkła”, na którym zobaczyć można było 

obiekty artystyczne wykonane ze szkła. 

 

STREFA STARTUPÓW – wejście na rynek dla młodych firm z branży 

szklarskiej 

„Strefa START-UP” firmy glasstec zaoferowała w sumie 11 młodym i 

innowacyjnym firmom doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów 

i profesjonalnej wymiany z czołowymi decydentami z branży szklarskiej. 

Odwiedzający skorzystali z nowych aplikacji i rozwiązań. 

 

Pierwszy decarbXpo nabiera tempa transformacji energetycznej w 

przemyśle i handlu 

Pierwsze międzynarodowe targi dekarbonizacji przemysłowej i 

handlowej, decarbXpo, zakończyły się sukcesem. Około 100 wystawców 

z 15 krajów zaprezentowało swoje technologie i rozwiązania w hali 9 

centrum wystawienniczego w Düsseldorfie. Targi wraz z trzema 

odbywającymi się jednocześnie konferencjami pokazały potrzebę 

intensywnej wymiany informacji o nowych technologiach i współpracy na 

rzecz ochrony klimatu zarówno ze strony inwestorów, jak i użytkowników 

przemysłowych. Wydarzenie odbyło się równolegle z targami glasstec i 

przyniosło dodatkowy plus, ponieważ firmy produkcyjne z branży 

szklarskiej odwiedziły decarbXpo, aby omówić zmniejszenie kosztów 

energii i emisji CO2, a także magazynowanie energii. 

 

Kolejny glasstec odbędzie się zgodnie z dwuletnim cyklem od 22 do 25 
października 2024 roku w Düsseldorfie. 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.glasstec-
online.com/ 
 
Z pomocą służy również polskie przedstawicielstwo targów: https://as-
messe.pl/ 
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