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Czysty biznes!
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TARGI EKOTECH – CZYSTY BIZNES!

Jesteś producentem, dystrybutorem maszyn i urządzeń wyko-
rzystywanych w gospodarowaniu odpadami? Oferujesz usługi 
związane ze składowaniem, recyklingiem i transportem odpa-
dów? Twoja firma dostarcza rozwiązania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej?

Dołącz do grona wystawców 23. Targów Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH od 8 do 9 marca  
w Targach Kielce.

W Targach EKOTECH biorą udział specjaliści z branży komunalnej, wio-
dący producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce 
odpadami oraz producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług 
związanych z segregowaniem śmieci. Spotkanie na targach jest okazją 
do poznania najnowszych trendów w branży. W ofercie Wystawców obok 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, są również te niezawodne  
i sprawdzone od lat. - W branży komunalnej przybywa specjalistycznego 
sprzętu m.in. do zmniejszania odpadów, transportu i odbioru śmieci, co 
można zauważyć odwiedzając targi EKOTECH. 
W kieleckim ośrodku wystawienniczym poja-
wiły się już nowoczesne rozwiązania takie jak 
monitorowanie za pomocą GPS odbieranych 
przez śmieciarkę odpadów, elektryczne pojaz-
dy platformowe, czy automaty do recyklingu. 
Kolejna edycja targów z pewnością dostarczy 
nam wiele nowości branżowych – podkreśla 
Marcin Musiał, menedżer Targów EKOTECH.

Już po raz 10. firma AK Nova zorganizuje Mię-
dzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MI-
FOD), które na stałe wpisało się w program targów  
i z roku na rok cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem branżowych zwiedzających. W spotka-
niu biorą udział m.in. przedstawiciele samorządów 
i administracji rządowej, producenci i dostawcy 
technologii komunalnych, przedstawiciele organi-

zacji non-profit i eksperci branżowi. Celem forum jest prezentacja aktualnych 
tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej, poznanie najnow-
szych planów i przepisów prawnych obowiązujących w branży oraz nowator-
skich rozwiązań dot. gospodarowania odpadami.

i bądź częścią tego wydarzenia

swoich klientów i partnerów

z wiedzy specjalistów z branży

wizerunek marki

weź udział

spotkaj

skorzystaj

wzmocnij

Forum Gospodarki Odpadami

Nowoczesne trendy i technologie
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ZAKRES BRANŻOWY ZYSKAJ NOWYCH KLIENTÓW, 
ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ

Gospodarowanie
odpadami

Urządzenia do utrzymania 
czystości ulic, budynków 

i pomieszczeń

Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami 

Gospodarka Obiegu 
Zamkniętego

Wspomaganie gospodarki 
odpadami (badania,  

analizy, projektowanie, 
realizacja inwestycji)

Sprzęt
do pielęgnacji zieleni

Rozwiązania
informatyczne

Technologie i środki 
do czyszczenia 

i dezynfekcji powierzchni

Wyroby dla gospodarki 
odpadowej

Ekspozycja sprzętu 
i pojazdów dla sektora 
gospodarki komunalnej

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Recykling paneli
fotowoltaicznych

Wśród odwiedzających targi Ekotech

Nagrody i wyróżnienia

Przedstawiciele samorządów

Przedsiębiorcy z branży ochrony środowiska  
i  gospodarki komunalnej 

Reprezentanci świata biznesu i nauki

Dyrektorzy zakładów komunalnych 

Właściciele stacji demontażów pojazdów

Konsultanci i specjaliści z zakresu ekologii

Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz jednostek admi-
nistracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska

Podczas targów EKOTECH przyznawana jest nagroda EKOnowator. 
Wręczane są również nagrody i wyróżnienia TOP DESIGN.
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Imprezy targowe zawsze są doskonałą okazją do zaprezen-
towania nowych rozwiązań, trendów oraz do prowadzenia 
rozmów biznesowych, dlatego ELTE GPS stara się uczest-
niczyć w takich wydarzeniach. Targi Ekotech umożliwiają 
nam dotarcie do szerokiego grona klientów z ofertą dla firm 
z branży komunalnej oraz prezentacją naszych systemów  
i urządzeń. Targi w Kielcach to również szansa na umacnia-
nie wizerunku marki na rynku i utrzymywanie stałych kontak-
tów z partnerami. Cieszymy się, że mieliśmy okazję uczest-
niczyć w tegorocznej edycji i na pewno wrócimy za rok.

Wojciech Stawiński
Dyrektor Handlowy ELTE GPS sp. z o.o.

Targi Ekotech należy uznać za udane pod względem or-
ganizacyjnym. Połączenie targów EKOTECH i ENEX bez 
wątpienia wpływa na zwiększenie liczby zwiedzających, co 
z kolei zwiększa możliwości kontaktów z przyszłymi partne-
rami handlowymi. Zdobycie MEDALU TARGÓW EKOTECH 
dla oczyszczalni biologicznej SilwerFLOW jest dodatkowym 
elementem promującym produkt na rynku i jednocześnie 
dużym uznaniem dla firmy MARSEPLAST Sp z o. o. która 
od 20 lat produkuje wyroby dla ochrony środowiska. Z całą 
pewnością, do zobaczenia za rok.

Piotr Maciejewski
Koordynator d/s obsługi inwestycji, Marseplast Sp. z o.o.

W Targach Ekotech biorą udział osoby żywo zainteresowa-
ne nowoczesnymi rozwiązaniami dostępnymi dla podmio-
tów z branży komunalnej. Na co dzień tworzymy firmę, która 
takie rozwiązania dostarcza. Podczas targów spotkaliśmy 
się z Klientami, do których kierujemy naszą ofertę produk-
tową. Cenimy bardzo rozmowy zarówno z decydentami 
zakupowymi, jak i bezpośrednimi użytkownikami maszyn. 
Spotkania na stoisku targowym zawsze powiększają kapitał 
wiedzy związanej z potrzebami, oczekiwaniami nabywców 
maszyn, zarówno od strony formalnej, jak i użytkowej.

Paweł Kalita
właściciel Tech-Ekspert Południe, autoryzowanego dealera marki 
CASE Construction w województwach: małopolskim, lubelskim, 
podkarpackim, świętokrzyskim

żródło: ankiety targowe

zgłoszenie do końca 
października 2022 r.

zgłoszenie do końca 
listopada 2022 r.

zgłoszenie do końca 
grudnia 2022 r.

marka imprezy
targowej

85 90 80

branżowi
zwiedzający

cena
uczestnictwa

CZYNNIKI DECYDUJĄCE
O UCZESTNICTWIE W TARGACH (%)

Koszty udziału w targach Ekotech

Rabat - 40% - 30% - 20%

Powierzchnia na terenie zewnętrznym 145 pln / 1m2

Powierzchnia bez zabudowy w hali 320 pln / 1m2

zabudowa stoiska w systemie Octanorm, wykładzina, ściany, fryz z nazwą, doprowadzenie 
prądu, oświetlenie, stolik, 2 krzesła , lada informacyjna, wieszak i kosz

Zabudowa standardowa 95 pln / 1m2

Opłata rejestracyjna 450 pln
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Niniejsze zaproszenie wymaga rejestracji na stronie ekotech.targikielce.pl w zakładce Rejestracja Zwie-
dzających. Po rejestracji otrzymacie Państwo bezpłatny bilet wstępu do wydrukowania i zabrania na targi.
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