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Zakres 
tematyczny

Targom Necroexpo 2022 
towarzyszyć będzie bogaty 

program konferencji, szkoleń 
i prezentacji a także: W TARGACH KIELCE

Od ponad 15 lat branża funeralna spotyka się w kieleckim ośrodku 
wystawienniczym na targach Necroexpo. To wystawa, która sku-
pia w jednym miejscu producentów i usługodawców istotnych 
dla rynku funeralnego. W roku 2019 w wydarzeniu wzięło udział 
105 firm z 11 krajów, a ekspozycję zwiedziło ponad 1500 osób. 
Lista wystawców i frekwencja zaproszonych gości potwierdzają, 
że Kielce są STOLICĄ BRANŻY FUNERALNEJ. Od pierwszej 
edycji w 2005 roku targi podwoiły liczbę wystawców, potroiły 
wielkość powierzchni i ponad czterokrotnie zwiększyły licz-
bę zwiedzających. W tej części Europy Targi Kielce są niekwest-
ionowanym liderem wśród organizatorów targów pogrzebowych. 

Targom Necroexpo nieprzerwanie od początku towarzyszy bo-
gaty program konferencji, szkoleń i prezentacji. Uroczystości ot-
warcia targów, a także wręczenia medali oraz wyróżnień dokonują 
zapraszani goście znani ze świata polityki, mediów i instytucji 
wspierający branżę funeralną. Podczas wystawy dokonywane są 
uroczyste odbiory zakupionych produktów, a także podpisy-
wane listy intencyjne. Firmy hucznie obchodzą swoje jubile-
usze, a zapraszani goście korzystają z tej okazji ze specjalnych 
promocji i rabatów. 

Prawie 16 lat doświadczenia w organizacji targów pogrzebowych,  
8 udanych edycji i 92% pozytywnych opinii i deklaracji o udziale 
w kolejnej, udowadniają, że Necroexpo jest najważniejszym wy-

darzeniem branżowym w naszym kraju.  
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florystyczny
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nagrobków

Salon sprzętu 
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Pogrzebowe

ubiory i galanteria 
odzieżowa, wyposażenie 
i aranżacja wnętrz,  
trumny i ich wystrój

Prosektoria
stoły sekcyjne i narzędzia, 
środki do balsamowania, 
chłodnie i komory

Transport
karawany, wózki, nosze, 
worki 

Kremacja

obiekty do spopielania, 
piece kremacyjne, trumny 
i urny 

Cmentarze

 #Targi DAJĄ Więcej 

groby i pomniki, kolumbaria, 
windy pogrzebowe, świece, 
znicze i florystyka

Usługi
projektowanie, administracja 
i oprogramowanie, remonty 
i konserwacje, utrzymanie 
czystości i porządku, usługi 
poligraficzne i inne

Łączymy ludzi 
w biznesieecroexpo



DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH
- NECROEXPO

NAGRODA FENIKS
dla liderów branży pogrzebowej

Liczba
zwiedzających

Liczba 
wystawców

Rozpoznawalność 
wydarzenia

Marek Cichewicz 
I Wiceprezydent Światowej Organizacji 

Przedsiębiorców Pogrzebowych 
FIAT-IFTA

Sebastian Rubin
Prezes Stowarzyszenia Polska Izba 

Pogrzebowa

Deklaracja 
uczestnictwa wystawców
w kolejnej edycji targów 

Stopień, w jakim targi 
spełniły oczekiwania 

zwiedzającego

Największa
i najważniejsza w Polsce
wystawa dla rynku 
funeralnego

Targi odwiedzane przez
przedstawicieli zakładów
pogrzebowych i zarządców
cmentarzy z 19 państw

Prestiżowe nagrody
i wyróżnienia 

Spotkania B2B

Giełda i zjazd 
karawanów

Prelekcje, szkolenia, warsztaty
florystyczne i pokazy odzieży

 

Przez 8 edycji targów 
NECROEXPO:

odwiedziło nas

branżowych zwiedzających
11 906

sprzedaliśmy

powierzchni wystawienniczej
16 500  m2 

było z nami

wystawców z kraju i zagranicy
763

92%

tak dobrze

73,1% 53,8% 50%

Nagroda FENIKSA będzie uhonorowaniem osób, organizacji 
oraz przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju polskiej 
branży pogrzebowej oraz promują jej pozytywny wpływ w kraju 
i poza jego granicami. Do nagrody 
mogą być zgłaszane osoby, przed-
siębiorcy, organizacje lub instytucje 
z otoczenia biznesu, reprezentują-
ce środowiska naukowe, medialne, 
pozarządowe, których wyróżnia za-
angażowanie i aktywność na rzecz 

rozwoju polskiej branży funeralnej. 

Zapraszamy do udziału 
w konkursie!

Bardzo cieszy mnie współpraca z Tar-
gami Kielce, gratuluję organizatorom - 
wystawy z międzynarodową renomą. 
To z pewnością najlepsze i największe 
wydarzenie branży w Polsce.

Cieszę się, że branża tak licznie spotyka 
się w Kielcach od lat. Dziękuję Targom 
Kielce za profesjonalne przygotowanie, 
zaangażowanie zespołu, który odpo-
wiada za organizację.
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Dlaczego
warto?
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70,6%

Najważniejsze czynniki decydujące o uczestnictwie w targach
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Tu spotyka się
cała branża

Spotkania tworzą 
biznesową przyszłość

Tylko
poprzez spotkania,
można zbudować
relacje biznesowe
oparte na zaufaniu

Spotkania dają 
możliwość 
wymiany 

doświadczeń


