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XXIII Międzynarodowa Wystawa
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,

Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów



SACROEXPO to największa wystawa branży sakralnej w  Europie, skupiająca 

rokrocznie kilkuset wystawców z całego świata i niemal 5000 zwiedzających. 

To wydarzenie, które umożliwia zapoznanie się z  najnowszymi trendami 

sztuki sakralnej, dewocjonaliów i wyposażenia kościołów, a  także z nowymi 

technikami w  budownictwie sakralnym oraz w  dziedzinie konserwatorskiej.  

W Wystawie biorą udział księża, architekci, historycy sztuki, członkowie rad 

parafialnych, gospodarze obiektów sakralnych oraz handlowcy.

Targom towarzyszą konferencje z  udziałem wybitnych osobistości, wystawy 

i koncerty. 
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SACROEXPO od ponad 20 lat stanowi 

miejsce inspiracji i  wymiany doświad-

czeń w  zakresie wyposażenia wnętrz 

sakralnych. Wśród szerokiej oferty Wy-

stawców można znaleźć wszystko co 

niezbędne w  funkcjonowaniu nowo-

czesnej parafii. 

Cała branża 
w jednym
miejscu 



Targi SACROEXPO to jedyne miejsce 

na świecie, gdzie wręczany jest Me-

dal Per Artem Ad Deum przyznawany 

przez Papieską Radę ds. Kultury. Do 

grona dotychczasowych laureatów 

tego prestiżowego wyróżnienia należą 

między innymi: Krzysztof Penderecki, 

Ennio Morricone, Krzysztof Zanussi, 

Leszek Mądzik czy Arvo Pärt.

Wybitni goście  
z całego świata



Wydarzenia towarzyszące targom: wy-

kłady, wystawy, warsztaty i konferencje 

są okazją do wymiany doświadczeń, 

poznania najnowszych trendów i zdo-

bycia wiedzy na temat nowych rozwią-

zań na rynku.

Wiedza 
i inspiracje



Targi to skuteczne narzędzie promo-

cji i  sprzedaży, a  zaufanie – będące 

podstawą w  biznesie, można zbudo-

wać tylko przez bezpośredni kontakt. 

Oferujemy przystępne ceny stoisk, 

możliwość indywidualnego dopasowa-

nia ekspozycji i dodatkowe usługi pro-

mocyjne. Nasz zespół zadba o każdy 

szczegół, a  Państwo będziecie mogli 

skupić się na swoich gościach. 

Nowe kontakty,   
budowa relacji, 
sprzedaż



Biznes w  Targach Kielce jest łatwy 

i  przyjemny. Dysponujemy nowocze-

sną, przestronną infrastrukturą: no-

woczesne hale wystawiennicze i duży 

parking, a dogodna lokalizacja nasze-

go obiektu umożliwia łatwy dojazd. 

Zapewniamy pomoc we wszystkich 

sprawach organizacyjnych związanych 

z udziałem w targach. 

Sprzedaż 
w komfortowych 
warunkach



Wystawcy SACROEXPO mogą sprze-

dawać swoje produkty przez cały rok 

poprzez dedykowaną stronę:

sacroexpo.online

Korzystanie z pasażu handlowego jest 

bardzo proste i  całkowicie bezpłatne 

dla wystawców kieleckich targów.

   
Biznes 24/7



– Tegoroczne targi były dla nas naprawdę dobre. W ciągu trzech 

dni targowych stoisko odwiedziło wielu zwiedzających, a  nasze 

produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem. W czasie SACRO-

EXPO otrzymaliśmy kilka nowych zleceń na dzwony, więc jeste-

śmy zadowoleni również z biznesowego aspektu wystawy. 

Piotr Olszewski - Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego

- Na wystawie Sacroexpo jesteśmy od pierwszej edycji, czyli 21 

raz. To fantastyczne miejsce, targi, atmosfera, ludzie i organizato-

rzy. Nawiązujemy kontakty, zgłaszają się do nas sklepy, poznają 

nasz asortyment, a niezdecydowani podejmują decyzję. 

R. Grabowski – Ikony Bizantyjskie

- Na targach SACROEXPO wystawiamy się od ich drugiej edycji 

i widzimy jak na przestrzeni lat rozwinęła się ta wystawa. Zarów-

no sama infrastruktura Targów Kielce, organizacja, jak również 

promocja reprezentują najwyższy, europejski poziom.

Marek Lempaszek - Studio PRATA

   
Uczestnicy 
o SACROEXPO



„W epoce budowy murów, coraz wyraźniej po-

trzeba nam mostów do prowadzenia dialogu. 

I taka rolę spełniają doroczne Międzynarodowe 

Targi SACROEXPO. Jest to miejsce wyjątkowe, 

bo dochodzi w nim do spotkania religii i kultury, 

sztuki obrazu, słowa i rękodzieła. Targowa eks-

pozycja przyciąga zarówno korzystna ceną, jak 

i bezcenna wartością obcowania z pięknem.”

ks. dr Rafał Dudała

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

   
Uczestnicy 
o SACROEXPO



   
Zapraszamy
do współpracy !

Menedzer projektu - Robert T. Frąk

+48 41 365 12 12

info@sacroexpo.pl

www.sacroexpo.pl
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sacroexpo.pl


