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Imprezę w Kielcach oceniamy od wielu lat 
bardzo pozytywnie. Są to jedne z lepszych 
targów w branży. Zarówno wystawcy, jak 
i klienci tutaj, potwierdzają to. Biznes biz-
nesem, ale to że możemy się spotkać, ta 
okazja jest dla nas bardzo ważna na dzień 
dzisiejszy. 

Anna Świtała, Dyrektor Generalna 
DIG Świtała Sp. z o.o. 

Targi Kielce są dobrym miejscem. God-
nym tego żeby je odwiedzać, z uwagi 
na wielkość imprez targowych. To jest 
marka, która została wypracowana 
przez lata.

prof. dr hab. Jacek Semaniak 
Prezes GUM 

„
”Targi Kielce is an excellent place, 
worth visiting because of the size of the 
expos held here. In addition, the expo 
centre’s brand has been developed 
over the years.”

Professor, PhD. Hab 
Jacek Semaniak, GUM President   

”Our feedback related to the Kielce expo? 
Truly positive -  we have been a part of the 
show for years, and we  find it one of the 
best in the industry. Both customers and 
other exhibitors confirm this. Business is 
one thing. The very fact that we can meet 
is very important to us today. Expos create 
such opportunities.” 

Anna Świtała, General Director  
of DIG Świtała LLC

Poland still undergo 
significant infrastructure 
investments

Polska jest nadal krajem 
dużych inwestycji 
infrastrukturalnych

By 2030, approximately 2.5 thousand 
km of expressways and motorways are 
to be built and renovated. And there are 
about 1,250 km of routes all over Poland 
under construction.  

Poland’s demand for specialist construc-
tion, equipment and machines is still high.

Do 2030 roku (wg. danych Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad*) 
planowana jest budowa i remont oko-
ło 2,5 tysiąca km dróg ekspresowych  
i autostrad. A w trakcie budowy znajduje 
się około 1250 km tras na terenie całej 
Polski.

Zapotrzebowanie na budownictwo spe-
cjalistyczne oraz sprzęt i maszyny utrzy-
muje się w Polsce wciąż na wysokim 
poziomie



logo uzupełniające pełna nazwa

Targi Autostrada
nowa infrastruktura to:

• Najważniejsze spotkanie branży budownictwa  

infrastrukturalnego

 The most important meeting for the infrastructure-construction 

sector 

• Możliwość poznania szerokiej oferty nowoczesnych maszyn, 

urządzeń i rozwiązań technologicznych w jednym miejscu 

i w jednym czasie 

 The opportunity to become familiar with a wide range  

of cutting-edge machines, devices and technological solutions. 

One-stop shop for the whole industry  

• Pokazy dynamiczne maszyn budowlanych na specjalnym terenie 

demonstracyjnym

 Dynamic live demonstrations of machines

• Okazja do nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami, 

partnerami i mediami

 The right place to establish cooperation with new contractors, 

partners, and media, to develop and enhance relations with 

existing clients 

• Szansa na uzyskanie natychmiastowej opinii dotyczącej 

prezentowanych produktów i pozyskanie inspiracji  

dla swojego biznesu

 The chance to obtain immediate feedback about the  

products on show and gain inspiration for your business

Zakres tematyczny

Budowa i remonty dróg • Sygnalizacja, znaki, 
bariery, oświetlenie • Bezpieczeństwo dro-
gowe • Zarządzanie ruchem • Oznakowania 
poziome i pionowe w infrastrukturze liniowej 
dróg i autostrad • Parkingi  Utrzymanie Infra-
struktury  Technologie, materiały i komponenty  
Projektowanie

Budowa mostów, tuneli, wiaduktów
• Budowa i utrzymanie dworców, przystanków

Maszyny i urzadzenia budowlane • Ciężkie 
maszyny budowlane • Lekkie maszyny bu-
dowlane  • Szalunki • Rusztowania  • Podno-
śniki • Drabiny, wózki • Narzędzia, części  
zamienne, sprzęt pomiarowy

Pojazdy specjalistyczne • Wywrotki  • Naczepy

infrastruktura drogowa

budownictwo specjalistyczne

maszyny budowlane

transport
Dotychczasowa współpraca/ Cooperation (to date)

Autostrada  
New Infrastructure EXPO

Products and services

Road infrastructure

Roads construction and repair • Signalling, 
signs and signage, barriers, lighting  • Road 
safety • Traffic management  • Signage and 
marking for infrastructure facilities - roads, 
motorways • Parking lots  • Infrastructure 
maintenance  Technologies, materials and 
components • Design 

Bridges, tunnels and fly-over construction  
• Construction and maintenance of railway 
stations and stops

Construction machines and equipment 
• Heavy-duty construction machinery
• Light construction machinery • Formwork • 
Scaffolding • Hoists  Ladders, carts  • Tools, 
spare parts, measuring equipment 

Specialised vehicles  • Tippers • Semitrailers 

Specialised constructions 

Construction machines
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Zespół targów 
Autostrada Nowa Infrastruktura:

Zbudujmy 
naszą przyszłość 
jeszcze dziś!

The Autostrada New Infrastructure 
fair team:

Let’s build 
our future today!

– tu spotyka się biznes

• Drugi ośrodek wystawienniczy w Europie   
Środkowo-Wschodniej, organizator 70 imprez  
targowych i 700 konferencji rocznie

 The centre is ranked second in Central and Eastern Europe. Every 
year Targi Kielce organises 70 trade fairs and 700 conferences 

• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych hal,  centrum  
kongresowe, 2400  miejsc  parkingowych w pobliżu hal  
wystawienniczych

 Cutting-edge infrastructure: the seven expo-halls  
cluster, the Congress Centre, and 2400 parking spaces in the 
immediate vicinity of the expo. 

• Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka: możliwość 
 zaprezentowania maszyn w czasie  pracy na hali, tereny 
 do pokazów dynamicznych

 The Centre offers excellent technical facilities. Every expo is the 
opportunity to present working machines  in the expo halls as well 
as in the open-air arena ready for shows -presentations. 

• Dobra lokalizacja:
 - 6 międzynarodowych lotnisk  w odległości  160 km
 - 8 europejskich stolic w promieniu  800 km
 - lokalizacja w pobliżu węzła drogowego  

   Kielce Zachód (skrzyżowanie dróg S7 i 74)

 Good location:
 - 6 international airports within 160 km radius 
 - 8 European capitals located within 800 km radius 
 - right off the  Kielce West road junction (S7 and 74 roads)

The business’ one-stop shop

www.targikielce.pl

nowainfrastruktura.pl


