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#targidająwięcej

partner strategiczny

współpraca

patronat honorowy

patronat medialny

patronat merytoryczny

szeroka oferta produktów i usług branży  w jednym miejscu i czasie
okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych
szansa na pozyskanie inspiracji dla swojego biznesu
sposobność spotkania się z kontrahentami i wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań



TARGI, PODCZAS KTÓRYCH
ZACZYNA SIĘ BIZNES

Profesjonalne systemy recyklingowe, innowacyjne 
urządzenia i najnowsze rozwiązania umożliwiające 
gospodarowanie odpadami - to tylko część ofer-
ty targów EKOTECH. Wystawcy spotkania branży 
komunalnej zaprezentują m.in. prasy, belownice  
i systemy niszcząco-prasujące, kontenery i pojem-
niki na odpady, a także auta i sprzęt komunalny. 
Nie zabraknie producentów rozwiązań w zakresie 
transportu odpadów czy usług związanych z segre-
gowaniem śmieci. Od wielu lat wydarzenie przy-
ciąga także przedstawicieli zakładów gospodarki 
komunalnej i samorządów, przedsiębiorców pro-
wadzących stacje demontażu pojazdów czy skupy 
surowców oraz przedstawicieli świata nauki. W jed-
nym miejscu spotyka się cała branża komunalna. 

Po raz pierwszy podczas targów EKOTECH odbędzie się 
konferencja Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie poświę-
cona kwestiom związanym z ochroną środowiska i gospo-
darowaniem odpadami. Spotkanie skierowane jest m.in. 
do przedstawicieli samorządów oraz do przedsiębiorców.
- Tematyka konferencji współorganizowanej z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w cało-
ści pokrywa się z zagadnieniami poruszanymi podczas tar-
gów Ekotech.- podkreśla Marcin Musiał, menadżer targów 
wydarzenia. - W programie zaplanowane mamy również 
wiele innych branżowych spotkań, do udziału w których 
już teraz serdecznie zapraszam. - dodaje Marcin Musiał.

Recykling, gospodarowanie  
odpadami i ochrona środowiska

Razem Tworzymy  
EkoŚwiętokrzyskie
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TARGI TWORZĄ
BIZNESOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tylko poprzez spotkania, właśnie na targach, można 
zbudować stosunki biznesowe oparte na zaufaniu.

Gospodarka potrzebuje targów jako źródła impulsów.  
W czasie spotkań rodzą się nowe pomysły i innowacje. 

To tutaj spotyka się cała branża i tu wzmacnia się ist-
niejące kontakty i nawiązuje nowe. Ostatnie doświad-
czenia szczególnie mocno pokazały, że żaden email, 
telefon czy telekonferencja nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu.

Targi to idealne narzędzie do oceny danej branży. Udział  
w wystawach to okazja, by obejrzeć i wypróbować no-
wości rynkowe oraz poznać opinie klientów o naszych 
produktach. To także możliwość wymiany doświadczeń 
i budowy wiedzy.
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#czassięspotkać

trendy i technologie w gospodarowaniu odpadami
najnowsze

oferta  sprzętu komunalnego i eko transportu
szeroka

miejsce i okazja dla kontaktów biznesowych i relacji inwestorskich
doskonałe

na znalezienie potencjalnych klientów 
szansa

program wydarzeń towarzyszących targom
bogaty
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BRANŻOWY
ZAKRES

Gospodarowanie
odpadami

Sprzęt
do pielęgnacji zieleni

Ekspozycja sprzętu 
i pojazdów dla sektora 

gospodarki komunalnej

Rozwiązania
informatyczne

Gospodarka Obiegu 
Zamkniętego

Recykling paneli
fotowoltaicznych

Technologie i środki 
do czyszczenia i dezynfekcji 

powierzchni

Urządzenia do utrzymania 
czystości ulic, budynków 

i pomieszczeń

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Wspomaganie gospodarki 
odpadami (badania,  

analizy, projektowanie, 
realizacja inwestycji)

Wyroby dla gospodarki 
odpadowej

Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami 
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EKOLOGICZNE
SPOTKANIA

żródło: ankiety targowe

76%
wystawców
deklaruje 

uczestnictwo
w kolejnej edycji

IX Międzynarodowe Forum Gospodarki  
Odpadami

Wystąpienia i prelekcje w temacie 
gospodarki odpadowej  

Szkolenia dla firm, które chcą
otworzyć skup złomu
lub stację demontażu

Informacje na temat uregulowań prawnych 
i ścieżek inwestycyjnych 

Porady dla podmiotów gospodarczych 
i samorządów  

Warsztaty „Jestem Eko” 
i praktyczna nauka segregacji
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TO LUDZIE
EKOTECH

Wiceprezes Zarządu Centrum 
Kooperacji Recyklingu – not for 
profit system sp. z o.o., 
Członek Zarządu Klastra Gospo-
darki Odpadowej i Recyklingu – 
Krajowego Klastra Kluczowego

Leango s.c. ENERIS 
Dyrektor ds. Komunikacji

Katarzyna 
Błachowicz

Agata
Pasicka

Magdalena
Sułek-Domańska

Corocznie Klaster Gospo-
darki Odpadowej i Recy-
klingu – Krajowy Klaster 
Kluczowy aktywnie uczest-
niczył w Targach Ekotech, 
podczas których w tętnią-
cej życiem hali targowej 
organizowaliśmy sesje 
networkingowe, match- 
makingowe, konferen-
cje, spotkania. Pandemia 
COVID-19 zmieniła wiele 
biznesowych planów, lecz 
dzięki inicjatywie Targów 
Kielce, które przeniosły 
Targi Ekotech  do wirtual-
nego świata udało nam się 
odtworzyć namiastkę tego 
tak ważnego dla naszej 
branży wydarzenia. 

Targi EKOTECH to dosko-
nała przestrzeń do promo-
cji własnych produktów  
i usług. Jako młoda firma, 
mieliśmy możliwość za-
znaczenia swojego wejścia 
na rynek wśród konkuren-
tów oraz potencjalnych 
partnerów biznesowych. 
EKOTECH to również źró-
dło inspiracji płynącej ze 
spotkania z nowinkami 
technologicznymi.

Tegoroczne targi Ekotech 
on-line były okazją do za-
prezentowania efektów 
wielomiesięcznej pracy 
nad dobrymi praktykami 
w zakresie altan na od-
pady. Targi Kielce od lat 
gromadzą setki gości na 
swoich wydarzeniach, nie 
tylko związanych z branżą 
komunalną. Daje to moż-
liwość szybkie dotarcia do 
dużej grupy zainteresowa-
nych naszym tematem, 
przekazania wiedzy w spo-
sób profesjonalny i cieka-
wy. Współpraca z targami 
to także, a może przede 
wszystkim, okazja do na-
wiązania cennych relacji. 
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60 wystawców wzięło udział w minionej edycji targów 
Ekotech. Zobacz, co mówią i przekonaj się, że warto przy-
jechać do Kielc.

POLMECANIC GROUP Sp. z o.o. 

Właściciel  
BERGMANN POLSKA

Polska Ekologia

Magdalena 
Stępień 
-Majchrowska

Tomasz
Legun

Robert 
Dębicki

Udział w targach to dla grupy 
POLMECANIC możliwość pre-
zentacji produktowego portfo-
lio. To okazja do poznania opi-
nii specjalistów z branży EKO 
i aktualizacji wiedzy w tym 
zakresie, celem wykorzystania  
w dotychczasowych rozwiąza-
niach i metodach prowadze-
nia biznesu. 

EKOTECH  to „bezpośredni” 
kontakt z organizatorami 
targów, a przede wszystkim  
z potencjalnym klientem. 
Mam nadzieję, że udział  
w targach otworzy nam drogę 
do szerszej współpracy, nie 
tylko w branży ale także po-
wiązanych gałęziach naszej 
działalności.

Nic nie zastąpi bezpośrednie-
go kontaktu z klientem twa-
rzą w twarz. Mimo wszystko 
byliśmy bardzo mile zasko-
czeni, że zastępcza forma 
online spełniła swoją rolę. 
Dzięki sprawnej i profesjo-
nalnej organizacji targów 
online mogliśmy przedsta-
wić wszystkim uczestnikom 
targów nasze rozwiązania.

Dodatkowo bardzo cieszymy 
się i dziękujemy za nagrodę 
targów EKOnowator dla na-
szego nowego elektrycznego 
Roll-Packera, którym można 
teraz zagęścić wszelkie odpa-
dy w otwartym kontenerze 
jeszcze wydajniej.

Serdecznie gratuluję orga-
nizacji Targów EKOTECH  
w trudnym momencie 
pandemii.

Mimo okrojonej formy  
z powodu COVID 19,  EKO-
TECH on line był intere-
sujący i przygotowany jak 
zwykle profesjonalnie.

Zdalne, tym razem, spo-
tkania odbywały się w mi-
łej atmosferze, do której 
przyzwyczaiły kieleckie 
targi. Mam nadzieję, że już 
w przyszłym roku będzie-
my już mieli okazję spo-
tkać się w Kielcach.
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BEZPIECZNE
TARGI SĄ MOŻLIWE

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Stosujemy się do panujących zasad epide-
miologicznych, a wydarzenia organizowa-
ne w Tragach Kielce obywają się w ścisłym 
reżimie sanitarnym. Zapoznaj się z naszymi 
działaniami i czuj się bezpiecznie podczas 
licznych, biznesowych rozmów!

Obowiązkowa dezyn-
fekcja rąk dla wszyst-
kich osób wchodzą-

cych do obiektu

Limitowana i w pełni  
kontrolowana liczba 

uczestników wydarzeń

Systemy rejestracji online 
dla wystawców, mediów  

i zwiedzających

Oznakowane, bez-
pieczne strefy  

do wejścia,  
z zachowaniem 1,5 m 

odległości

1,5m

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego

pomiaru temperatury

Obowiązek
zasłaniania
nosa i ust
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O UCZESTNICTWIE W TARGACH (%)

CZYNNIKI DECYDUJĄCE
żródło: ankiety targowe

z zabudową targową wraz z wyliczeniami finansowymi wg oferty specjalnej i cen obowiązujących na targach EKOTECH 2022

* Minimalna powierzchnia do wynajęcia to 6m2. Stoisko z zabudową standardową z możliwością jego modyfikacji. Dodatkowe elementy  
   dostępne są na normalnych warunkach za odrębnym zamówieniem na stosownym formularzu za dodatkową opłatą wg obowiązującego 
   cennika Targów Kielce

marka imprezy
targowej

55

wydarzenia
towarzyszące

25

ilość zwiedzających

Pakiet powierzch-
nia w hali + stoisko 
w zabudowie 
standardowej wraz 
z wyposażeniem: 1 
stół, 3 krzesła,  
1 lada L1 + opłata 
rejestracyjna

47,5

cena

47,5

marka firmy

27,5

przykładowe rozwiązania stoisk

powierzchnia + stoisko w zabudowie standardowej+ opłata rejestracyjna na warunkach specjalnych*

RODZAJ
POWIERZCHNI

KOSZT UDZIAŁU 
DO 31.10.2021
(PLN NETTO)

KOSZT UDZIAŁU 
DO 31.11.2021
(PLN NETTO)

KOSZT UDZIAŁU 
DO 31.12.2021
(PLN NETTO)

KOSZT UDZIAŁU 
OD 1.01.2022
(PLN NETTO)

M2

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej przykładowe rozwiązania stoisk, pomogą Państwu w wy-
borze stoiska zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Opis wyposażenia stoiska z zabudową standar-
dową znajdziecie Państwo na stronie 1 Formularza zgłoszeniowego. W każdej sytuacji służymy radą 
i pomocą w dostosowaniu zabudowy targowej do Państwa potrzeb.

9 2 758 2 992 3 226 3 460

15 4 330 4 720 5 110 5 500

20 5 640 6 160 6 680 7 200

25 6 950 7 600 8 250 8 900

30 8 260 9 040 9 820 10 600

Podane ceny nie uwzględniają 23% VAT
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ZAPROSZENIE
Niniejsze zaproszenie wymaga rejestracji na stronie 
ekotech.targikielce.pl w zakładce Rejestracja Zwiedza-
jących. Po rejestracji otrzymacie Państwo bezpłatny bi-
let wstępu do wydrukowania i zabrania na targi.

23-24 lutego 2022
XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

/TargiEkotech

Godziny otwarcia:
• 23.02.: 9.00-17.00
• 24.02.: 9.00-17.00

Kontakt:
Marcin Musiał
 41 365 12 19
 
musial.marcin@targikielce.pl

Rezerwacje hotelowe:
Anna Kubicka
+41 365 12 37   
 
kubicka.anna@targikielce.pl

ekotech.targikielce.pl /TargiEkotech


