
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

  

XX Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom odbywają się  

w dniach 17 – 19. 03. 2009 r. w Łodzi, na terenach Centrum Targowego EXPO u zbiegu 
ulic Stefanowskiego/Skorupki. Organizatorem targów jest Spółka Międzynarodowe 

Targi Łódzkie. 

Intertelecom - najpowaŜniejsza w Polsce impreza, promując branŜę ITC ukazuje zachodzące 
w niej procesy i relacje z innymi dziedzinami gospodarki. Od wielu lat kaŜda kolejna edycja 
Intertelecom ukazuje przemiany zachodzące na rynku usług teleinformatycznych, róŜnorodność 
mediów przekazujących informacje oraz społeczny aspekt komunikowania się w oparciu o media 
elektroniczne. Istotne znaczenie ma równieŜ fakt, Ŝe Intertelecom postrzegany jest jako forum 
kontaktów B2B i B2C; spotykają się tutaj przedstawiciele: świata biznesu, instytucji centralnych, 
samorządów terytorialnych, uczelni, fachowcy wdraŜający nowoczesne rozwiązania komunikacji 
elektronicznej oraz osoby korzystające w pracy i Ŝyciu codziennym ze zdobyczy branŜy ITC. 
 
PATRONATY. 

Rangę i prestiŜ łódzkiej imprezy podkreślają Honorowi Patroni. W tym roku w tej roli 
występują: Ministerstwo Infrastruktury, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marszałek 
Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi. 
 
 

 
 
 
Patronat branŜowy przyjęły: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska 
Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Fundacja 
Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, 
Stowarzyszenie InŜynierów Telekomunikacji, MSG Media. 
 
 

 
 
 
 
 



W promocję targów zaangaŜowani są patroni medialni:  
TVNCNBC Biznes, Infotel, CHIP, Telekabel, eGospodarka.pl, Nowoczesna Firma, Techit.pl. 
 
 

 
 
 
Patronat technologiczny sprawują firmy NT Group, TechniTEL Polska (Meru Networks), ksi.pl. 

 
 

 
 
 

WYSTAWCY. 

W targach zgłosiło udział ponad 100 firm z Chin, Danii, Holandii, Korei Południowej, 
Niemiec, Polski, Węgier, USA i Wielkiej Brytanii. Zdecydowaną grupę wystawców stanowią 
stali klienci, wystawiający się w Łodzi od dawna. Po kilku latach nieobecności swoje wystąpienia 
przygotowały firmy Comarch i Telefonia Dialog. W dalszym ciągu utrzymuje się znaczący udział 
w targach firm z sektora MSP. 
 
 
OFERTA 

Targi Intertelecom, zachowując od lat jednorodny, branŜowy charakter, są okazją do promocji 
najbardziej nowatorskich produktów i rozwiązań. Wykaz nowości, o których poinformowali nas 
wystawcy, przedstawiamy w załączniku. 
 
Dominującą tendencją programu debat, konferencji, seminariów, prezentacji i warsztatów 
jest promocja projektów znajdujących praktyczne zastosowanie w róŜnych dziedzinach Ŝycia 
społecznego. 
Szczególnie godne polecenia są następujące projekty: 
 
17.03.2009  

• Forum „Przyszłość telekomunikacji elektronicznej w Polsce”, z głównym panelem 
dyskusyjnym „Cyfrowa Polska – wyzwania i nadzieje”. 

• Konferencja „Bezpieczeństwo w teleinformatyce”. 
• Seminarium „Nowe Technologie w świetle prawa polskiego”. 
• Seminarium „Cyfryzacja radiofonii stoi za progiem”. 

 
 
18.03.2009 

• Sesja Prezentacyjna „Technologie teleinformatyczne a infrastruktura na EURO 
2012 oraz na innych imprezach masowych”. 

• Seminarium „Telewizja cyfrowa na odległość”. 
• Seminarium „Rozwój nowych technologii a prawo własności intelektualnej”.  

 
Ponadto w czasie targów prezentacje firmowe przygotowały firmy: Dipol, SWD Software, 
Bitstream, IT Partners Telco,  Telcoline, ITSA Professional Services, TVN CNBC Biznes,  
Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „SYGNAŁ”. 
 
Szczegółowy program konferencyjno – seminaryjny znajdą Państwo na stronie: 
www.intertelecom.info 
 



XVI KONKURS o Złoty Medal Intertelecom za najlepszy produkt targów. 

Ogólnopolskie Jury, pracując korespondencyjnie, oceniło wyroby zgłoszone przez wystawców. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie medali laureatom nastąpi pierwszego dnia targów, 
w trakcie Wieczoru Galowego w Klubie Elektrownia na terenie Łódzkiej Manufaktury. 
Partnerem Wieczoru Galowego jest Telefonia DIALOG. 
 

 
 
 
JUBILEUSZ targów INTERTELECOM. 

W 2009 roku targi Intertelecom odbywają się dwudziesty raz. Z okazji tego Jubileuszu zostanie 
przygotowana Wystawa „Intertelecom – Wczoraj i Dziś”. Do obejrzenia Wystawy 
zapraszamy na antresolę hali nr 1 przy ul. Stefanowskiego 30.  
Z okazji Jubileuszu Spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie uhonoruje specjalną Statuetką osoby, 
firmy oraz instytucje, które mają swój wkład w kreowanie rangi i prestiŜu łódzkiej imprezy. 
Wręczenie Statuetek odbędzie się podczas Wieczoru Galowego. 
 
UROCZYSTE OTWARCIE targów. 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa w dniu 17.03.2009 o godz. 11.00 do hali nr 2 przy  

ul. Stefanowskiego 30 na uroczystość otwarcia XX Międzynarodowych Targów Komunikacji 
Elektronicznej INTERTELECOM; uczestniczyć w niej będą przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych i wojewódzkich, instytucji centralnych, organizacji branŜowych oraz wystawcy. 
 

ZWIEDZANIE ekspozycji. 

Do zwiedzania ekspozycji zapraszamy w następujących godzinach: 
 wyłącznie profesjonalistów  17.03   godz. 10.00 - 17.00  

 profesjonalistów i publiczność  18.03   godz. 10.00 - 17.00 

19.03 godz. 10.00 – 16.00 

 

Uwaga! Kasy zamykane są na pół godziny przed końcem zwiedzania. 

   

 
 

Dokładny program targów oraz lista wystawców: 

www.intertelecom.info 
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Kierownik projektu 
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Specjalista ds. promocji i reklamy 
tel. + 48 42 638 62 84 
l.lawrenz@mtl.lodz.pl 

 

Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. 
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