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Care au fost motivele care v-au determinat să 
participați la această ediție a Târgului METAL SHOW?
Principalul motiv a fost succesul pe care l-am înregis-
trat anul trecut la o expoziție de același tip. Anul tre-
cut eram la prima participare și nu ne așteptam la un 
asemenea succes.
Al doilea motiv a fost locul de desfășurare, organizato-
rii oferindu-ne diverse facilități interesante în locația 
Romexpo.

Cu ce produse v-ați prezentat la actuala ediție?
Le-am pus la dispoziția clienților un stand cu o mare 
varietate de produse, oferind practic soluții pentru 
întreaga gamă de aplicații din domeniului prelucrării 
metalelor, respectiv:
- Elemente standard pentru ștanțe și matrițe
- Elemente de fixare rapidă
- Echipamente de aspirație, spălare și transport
- Scule pentru ștanțat și îndoit pe masini CNC
- Echipamente și dispozitive pentru ridicat și manevrat
- Scule pentru prelucrări prin așchiere
- Consumabile și piese de schimb pentru electroeroziune
- Conveioare pentru transport și separare
- Lubrifianți, degresanți și sisteme de lubrifiere
   pentru metale
- Scule și dispozitive pentru marcare și etichetare.

Vă rugăm să caracterizați pe scurt activitatea compa-
niei pe care o reprezentați.
Succint, prin produsele furnizate de firma noastră, 
firma noastră oferă soluții de încredere, profesionale, 
pentru următoarele activități industriale:
- producția de ștanțe și matrițe (componente tipizate, 
scule, consumabile pentru operații de electroeroziu-
ne, uleiuri industriale, etc.)
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- întreținere și conser-
vare (echipamente și 
consumabile, cum ar 
fi: mașini de  spălat in-
dustriale, aspiratoare 
industriale, uleiuri și 
vaseline etc.)
- protecția personalului (echipamente de protecție);
- echipamente diverse (CNC pentru prelucrarea gra-
fitului EDM, prese, centrifuge, scule pentru mașini 
de ștanțare și îndoire CNC, etc.).

Ce ați dori să le transmiteți specialiștilor din domeniu, 
care v-au vizitat sau celor care poate nu v-au vizitat?
Dorim să le transmitem că, în această perioadă, este 
foarte important să nu se uite numai la prețul de 
achiziție, ci în primul rând la rentabilitate, fiabilitate, 
performanțe și la recuperarea investiției.
Compania noastra se constituie nu neaparat într-o 
firma având drept scop principal vânzarea. Vreau să 
cred că am demonstrat și că vom demonstra în conti-
nuare că suntem în primul rand un furnizor de soluții 
tehnice, un partener de nădejde pentru clienții noștri, 
la care pot apela întotdeauna cu încredere.

Care este parerea dumneavoastră personală față de 
actuala ediție a Târgului METAL SHOW ?
Acum, la închiderea târgului, pot să mă declar 
mulțumit. Pentru noi a fost din nou un succes, chiar 
mai mare decat cel înregistrat anul trecut. Af fi de re-
marcat urmatoarele aspecte: 
- Am avut 250 de vizitatori, ceea ce înseamnă o 
creștere cu aproximativ 40% față de anul trecut
- Am avut vizitatori din toate zonele țării, în condițiile 
în care așteptările noastre se limitau la maximum 12 
județe din jurul Bucureștiului
- Calitatea vizitatorilor a fost una ridicată, marea ma-
joritate fiind specialiști cu înaltă pregătire și cu un 
real interes pentru produsele expuse.

Veti participa și la ediția de anul viitor ? 
Cu siguranță.

Cu ce gânduri și așteptări ?
Îmi doresc să fim în măsură să aducem cât mai mul-
te noutăți, să avem posibilitatea de a întâlni cât mai 
mulți specialiști și să ne confruntăm cu cât mai multe 
provocări.
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