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Dlaczego warto uczestniczyć?
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Fakty i liczby

Zakres branżowy

KIELCE 
IFRE-EXPO

Targi

wracają

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej  
i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO zapraszają do Targów 
Kielce od 15 do 17 czerwca 2023 roku.

Sukces poprzedniej edycji wydarzenia potwierdził, że kielecki 
ośrodek targowy to najlepsze miejsce dla producentów urządzeń, 
sprzętu oraz technologii dla jednostek straży pożarnej. Ekspozycję 
najnowszego sprzętu specjalistycznego zaprezentowały najwięk-
sze firmy tego sektora. Wysoka frekwencja zachwyciła wystaw-
ców, zwiedzający targów podkreślali natomiast prestiż zaprezen-
towanej oferty. Targi  KIELCE IFRE-EXPO adresowane są miedzy 
innymi do jednostek Państwowych Straży Pożarnych oraz człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych.

• targi to branżowe spotkanie wiodących producentów  
   z segmentu pożarnictwa oraz doskonała możliwość  
   zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami  
   technologicznymi
• wydarzenie gromadzące międzynarodową branżę  związaną    
   z ochroną przeciwpożarową i służbami ratowniczymi
• możliwość prezentacji oferty w formie statycznej  
   i dynamicznej, doskonała okazja do wypromowania nowych  
   produktów 
• targi wspierane przez osoby i instytucje związane  
   z branżą pożarniczą
• goście targów to osoby decyzyjne odpowiadające za  
   zakupy wyposażenia i sprzętu dla państwowej  
   i ochotniczej straży pożarnej
• bogaty program wydarzeń towarzyszących (seminaria,    
   konferencje, szkolenia) 
• targi budowane są przez doświadczony zespół  
   profesjonalistów przygotowujących wydarzenie

m2 powierzni wystawienniczej
ponad 5 000

wystawców z 8 krajów
127

zwiedzających
blisko 7 000sprzęt i wyposażenie  

dla ratownictwa  
specjalistycznego  

(PSP, OSP, GOPR, WOPR)

techniczne systemy 
zabezpieczeń

systemy sygnalizacji 
pożaru

związki, organizacje, 
firmy usługowe

szkoły, ośrodki 
szkoleniowe

sprzęt ratowniczy, 
gaśniczy,  

wyposażenie  
dla służb specjalnych

pojazdy pożarnicze 
gaśnicze  

i specjalne

środki gaśnicze  
i neutralizujące

odzież ochronna systemy  
informatyczne  

do rozpoznawania 
zagrożeń



Tu spotyka się biznes
Targi Kielce.

Kontakt:

• Drugi ośrodek wystawienniczy w Europie   
   Środkowo-Wschodniej, organizator 70  
   imprez targowych i 700 konferencji rocznie
• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych  
   hal, centrum kongresowe, 2400 miejsc  
   parkingowych w bezpośrednim pobliżu
• Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka:  
   możliwość zaprezentowania sprzętu  
   w czasie pracy na hali, tereny do pokazów  
   dynamicznych

Dyrektor projektu
Agnieszka Białek
tel. +48 41 365 12 49
kom. 606 609 579
ifre-safety@targikielce.pl
bialek.agnieszka@targikielce.pl

Zastępca 
Anna Salamon
tel. +48 41365 13 37
kom. +48 606 609 714
ifre-safety@targikielce.pl
salamon.anna@targikielce.pl

Już dziś zarezerwuj powierzchnię 
wystawienniczą. Skorzystaj z interaktywnego 
formularza zgłoszeniowego na www.ifre.pl

Targi to:
• szansa dla Twojej Firmy na powrót na rynek po okresie spowolnienia i dalszy Jej rozwój
• możliwość pokazania, że Twoja Firma jest silna, przetrwała kryzys i wraca  
   z nowymi rozwiązaniami 
• okazja do odbudowania utracanych w czasie pandemii relacji i pozyskanie nowych
• szansa na prześcignięcie konkurencji, która wciąż nie podjęła decyzji dotyczącej  
   powrotu na targi

Zgłoś swój udział w KIELCE IFRE-EXPO już dziś!
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