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z nami

Wystawa
przygotowana będzie
zgodnie z restrykcjami
sanitarnymi
obowiązującymi
przy organizacji
tego typu wydarzeń.

swój biznes!
Rozwiń

Zakres
branżowy

Bogatą ofertę Targów Kielce, uzupełni 
kolejne specjalistyczne wydarzenie 
Salon Bezpieczeństwa Sanitarno-
Epidemiologicznego Versus virus.

Po raz pierwszy na targach zostaną 
zaprezentowane rozwiązania zwiększające bezpieczeń-
stwo sanitarno-epidemiologiczne. Salon Versus virus 
to odpowiedź na oczekiwania właścicieli, menagerów, 
zaopatrzeniowców, którzy stoją przed zadaniem 
zapewniania odpowiedniego sprzętu, materiałów 
i środków zwiększających bezpieczeństwo ludzi 
przebywających na przestrzeni firm, instytucji 
czy przestrzeni w jakiej pracują ich pracownicy, 
goście, klienci i interesanci. 

• Technologie do czyszczenia i dezynfekcji obiektów
   i ich otoczenia 
• Produkty do zapewnienia ochrony osobistej
• Preparaty do dezynfekcji
• Środki i sprzęt ochronny
• Usługi zapewniania bezpieczeństwa i serwis urządzeń

Do udziału w Salonie zapraszamy firmy oferujące:

Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 041 365 12 19, 606 44 73 80
e-mail: musial.marcin@targikielce.pl

producenci i dystrybutorzy
ubrań ochronnych, rękawic,

maseczek i przyłbic

środki do dezynfekcji
powierzchni i przestrzeni

firmy wykonujące
ozonowanie, zamgławianie

i opryskiwanie

Marcin Musiał
 Menedżer projektu

producenci dozowników, stacji,
bramek dekontaminacyjnych

i mierzących temperaturę

producenci osłon
antywirusowych

i akcesoriów ochronnych



Bezpieczne targi
są możliwe

Czynniki, decydujące
o uczestnictwie w targach (w %)

Przykładowe rozwiązania stoisk

POWIERZCHNIA + STOISKO W ZABUDOWIE STANDARDOWEJ+ OPŁATA REJESTRACYJNA

NA WARUNKACH SPECJALNYCH*

RODZAJ POWIERZCHNI

KOSZTY UDZIAŁU (PLN NETTO)

M2
DO 31.10.2020 DO 31.11.2020 DO 31.12.2020 OD 1.01.2021

55 2547,5 47,5 27,5

Pakiet powierzchnia
w hali + stoisko
w zabudowie

standardowej wraz
z wyposażeniem:
1 stół, 3 krzesła, 
1 lada L1 + opłata

rejestracyjna

9 2 758 2 992 3 226 3 460

20 5 640 6 160 6 680 7 200

15 4 330 4 720 5 110 5 500

25 6 950 7 600 8 250 8 900

30 8 260 9 040 9 820 10 600

Podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

W obecnym czasie bezpieczeństwo jest kluczowe. Dzięki dużym 
przestrzeniom wystawienniczym, zachowaniu odstępów między 
stoiskami, wygrodzonymi miejscami do spotkań, nowoczesnymi 
bramkami dezynfekującymi, spotkania w targach kielce są naprawdę 
bezpieczne.

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

 

Systemy rejestracji
online dla wystawców,

mediów i zwiedzających

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego

pomiaru temperatury

Oznakowane, bezpieczne
strefy do wejścia,

z zachowaniem 2 m
odległości

Obowiązek
zasłaniania
nosa i ust

Obowiązkowa dezynfekcja
rąk dla wszystkich

osób wchodzących
do obiektu

 

Limitowana i w pełni
kontrolowana liczba

uczestników wydarzeń

 

2m

marka
imprezy
targowej

cena marka
firmy

żródło: ankiety targowe

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

* 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

wydarzenia
towarzyszące

ilość
zwiedzających



• Zakładów przemysłowych i usługowych
• Biur i urzędów
• Wielkogabarytowych powierzchni handlowych 
   i magazynowych, sklepów i galerii
• Obiektów użyteczności publicznej,
   jak szpitale i przychodnie, dworce
• Szkół, przedszkoli, domów kultury, 
   firm sprzątających osiedla i budynki
• Prywatnych gabinetów lekarskich 
   i stomatologicznych
• Salonów fryzjerskich, 
   kosmetycznych,
   siłowni i fitness
• Transportu publicznego 
   autobusowego, kolejowego
   i lotniczego 

Do odwiedzenia Salonu
i nawiązania kontaktu 
z oferentami zapraszamy 
przedstawicieli

Tereny targowe:

Targi Kielce
ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22

e-mail:
biuro@targikielce.pl

Godziny otwarcia:
• 28 kwietnia: 9.00 - 17.00
• 29 kwietnia: 9.00 - 17.00

Niniejsze zaproszenie wymaga rejestracji na stronie ekotech.targikielce.pl w zakładce Rejestracja Zwiedzających. 
Po rejestracji otrzymacie Państwo bezpłatny bilet wstępu do wydrukowania i zabrania na targi. 
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