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Tu zaczyna się

BIZNES

EKOTECH

#TargiDająWięcej

Targi to:

targi podczas których zaczyna się

• szeroka oferta produktów i usług branży w jednym miejscu i czasie
• okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych
• szansa na pozyskanie inspiracji dla swojego biznesu
• sposobność spotkania się z kontrahentami i wypracowanie nowych,
lepszych rozwiązań

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami EKOTECH to wydarzenie, które od ponad 20
lat daje branżowym przedsiębiorcom, przedstawicielom samorządów i pracownikom naukowym możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także
trendami dotyczącymi redukcji odpadów ich segregowaniu
oraz czystości przestrzeni publicznej.

biznes

Partnerzy strategiczni
Jedno z największych wydarzeń branży komunalnej oraz
ochrony środowiska w Polsce od lat przyciąga największych krajowych i zagranicznych wystawców oraz branżowych zwiedzających – targi EKOTECH stają się miejscem
podpisywania ważnych umów i kontraktów, polem do biznesowych rozmów, a także przestrzenią do prezentowania
ofert produktowych.

Patronat merytoryczny
Współpraca

Siła konferencji

Patronat medialny
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Organizatorzy Targów EKOTECH stawiają na dzielenie się
wiedzą. Podczas wydarzenia proponują szereg konferencji przeznaczonych dla branżowych specjalistów, ale także
samorządowców. Po raz kolejny zostanie zorganizowane Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami oraz
konferencja dla stacji demontażu pojazdów. Pracownicy
administracji publicznej będą mogli uczestniczyć w spotkaniach dedykowanych samorządom, a pracownicy firm
komunalnych w prelekcjach na temat BHP. Tradycją targów
EKOTECH są spotkania i warsztaty edukacyjne na temat
właściwej segregacji odpadów.

EKOTECH

ekotech.targikielce.pl
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WARTO TU BYĆ
Najnowsze trendy i technologie
w gospodarowaniu odpadami

Targi tworzą

Szeroka oferta sprzętu komunalnego
i eko transportu

biznesową przyszłość

Doskonałe miejsce i okazja dla kontaktów
biznesowych i relacji inwestorskich

Kilka ostatnich miesięcy stanowiło nowe wyzwanie, przed którym stanęło wiele firm
na całym świecie. Targi Kielce to miejsce, które pomoże przywrócić pozycję Twojej firmy
na biznesowym rynku.

Szansa na znalezienie
potencjalnych klientów
Bogaty program wydarzeń
towarzyszących targom

To tutaj spotyka się cała
branża i tu wzmacnia się istniejące kontakty i nawiązuje
nowe. Ostatnie doświadczenia
szczególnie mocno pokazały,
że żaden email, telefon czy telekonferencja nie zastąpi bezpośredniego kontaktu.

Tylko poprzez spotkania, właśnie na targach, można zbudować stosunki biznesowe
oparte na zaufaniu.

Targi to idealne narzędzie do
oceny danej branży. Udział
w wystawach to okazja, by
obejrzeć i wypróbować nowości rynkowe oraz poznać
opinie klientów o naszych produktach. To także możliwość
wymiany doświadczeń i budowy wiedzy.

Gospodarka potrzebuje targów jako źródła impulsów.
W czasie spotkań rodzą się
nowe pomysły i innowacje.
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Równolegle odbywające się wystawy:
ENEX, ENEX Nowa Energia a także Salon
Bezpieczeństwa Sanitarno-Epidemiologicznego nie
tylko z ofertą środków i urządzeń do dezynfekcji
powierzchni

EKOLOGICZNE

zakres

bran
żowy

Wyroby dla gospodarki
odpadowej

Gospodarowanie
odpadami

Wspomaganie gospodarki
odpadami (badania, analizy,
projektowanie, realizacja
inwestycji)

Urządzenia do utrzymania
czystości ulic, budynków
i pomieszczeń

Sprzęt
do pielęgnacji zieleni

spotkania

Międzynarodowe fora gospodarki odpadami
Wystąpienia i prelekcje w temacie gospodarki odpadowej
Ekspozycja sprzętu
i pojazdów dla sektora
gospodarki komunalnej

Rozwiązania
informatyczne

Gospodarka
wodno-ściekowa

nowa branża

Wykłady o aktualnych przepisach dla stacji demontażu
pojazdów i zakładów przetwarzania
Konferencja „Altany na odpady
- kukułcze jajo gospodarki odpadami”
Porady dla podmiotów gospodarczych i samorządów
Warsztaty „Jestem Eko” i praktyczna nauka segregacji

Ochrona powietrza
przed zanieczyszczeniami
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Gospodarka Obiegu
Zamkniętego

Technologie i środki do
czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni

EKOTECH

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH to doskonała
okazja do wymiany wspólnych doświadczeń ze specjalistami z branży
oraz znakomite miejsce do nawiązywania
relacji biznesowych z licznymi klientami
odwiedzającymi targi.

Udział w targach EKOTECH to dla grupy POLMECANIC możliwość prezentacji produktowego portfolio, a także sposób na podkreślenie swojej mocnej pozycji w branży na rynku polskim i zagranicznym.
To dla nas także okazja do poznania opinii na temat naszych rozwiązań i metod prowadzenia biznesu. Targi dają możliwość bezpośredniego kontaktu z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami, wymianę
spostrzeżeń i ocenę obecnej sytuacji. EKOTECH to doskonała okazja
do obserwacji konkurencji, prowadzenia rozmów w sprawie nowych
projektów czy strategii firm w czasie pandemii.

Kamil Mucha

Warto wystawiać się na targach EKOTECH. Targi to bardzo ważne narzędzie rozwóju dla
firmy. Byliśmy bardzo zadowoleni
z udziału w wydarzeniu.

Mam nadzieję, że udział w targach otworzy
nam drogę do szerszej współpracy nie tylko
w naszej branży, ale także powiązanych gałęziach naszej działalności.

Zauważyliśmy, że targi Ekotech stale
się rozwijają i mają mnóstwo branżowych zwiedzających. Dlatego
weźmiemy udział także w kolejnej
edycji!

Magdalena Stępień-Majchrowska

Sławomir Hruszka

Targi są organizowane w sezonie wczesno-wiosennym czyli
na początku okresu inwestycyjnego u recyklerów różnego
typu odpadów i w stacjach
demontażu pojazdów, co
sprzyja zainteresowaniu demonstrowanymi przez nas
maszynami do recyklingu.

naszych głównych grup klientów, stąd bierze się dodatkowa frekwencja na targach.
Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje dla zwiedzających
np. spotkania z branżowymi
celebrytami, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami itp.

Targi połączone są z tematycznymi konferencjami dla

Grzegorz Romańczyk

Warto być na Ekotechu, ponieważ zawsze
można liczyć na wartościowe spotkania
z nowymi potencjalnymi klientami oraz ze
stałymi partnerami. Atmosfera jest kameralna
i pozwala poświęcić każdemu odwiedzającemu należytą uwagę.
Zespół targów Kielce zawsze dba w najwyższym stopniu o to, aby nam jako wystawcy,
niczego nie zabrakło, a stoisko było zawsze
przygotowane zgodnie z naszymi życzeniami.
Tomasz Legun

76%
wystawców
deklaruje uczestnictwo
w kolejnej edycji
żródło: ankiety targowe
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Bezpieczne targi

Czynniki, decydujące
o uczestnictwie w targach (

w

są możliwe

%)

żródło: ankiety targowe

55

47,5

47,5

27,5

25

marka
imprezy
targowej

ilość
zwiedzających

cena

marka
firmy

wydarzenia
towarzyszące

przykładowe rozwiązania stoisk
z zabudową targową wraz z wyliczeniami finansowymi wg oferty specjalnej i cen obowiązujących na targach EKOTECH 2021

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.

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.

powierzchnia

Rodzaj powierzchni

Systemy rejestracji
online dla wystawców,
mediów i zwiedzających

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego
pomiaru temperatury

Limitowana i w pełni
kontrolowana liczba
uczestników wydarzeń

2m

Oznakowane, bezpieczne strefy do wejścia,
z zachowaniem 2 m
odległości
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Obowiązek
zasłaniania
nosa i ust

Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wszystkich
osób wchodzących
do obiektu
EKOTECH

Pakiet powierzchnia
w hali + stoisko
w zabudowie
standardowej wraz
z wyposażeniem:
1 stół, 3 krzesła,
1 lada L1 + opłata
rejestracyjna

+ stoisko w zabudowie standardowej+ opłata rejestracyjna
na warunkach specjalnych*
m2

Koszty udziału (

pln netto)

do

31.10.2020

do

31.11.2020

do

31.12.2020

od

1.01.2021
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2 758

2 992

3 226

3 460

15

4 330

4 720

5 110

5 500

20

5 640

6 160

6 680

7 200

25

6 950

7 600

8 250

8 900

30

8 260

9 040

9 820

10 600

Podane ceny nie uwzględniają 23% VAT
* 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
ekotech.targikielce.pl
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ZAPROSZENIE

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.

/TargiEkotech

Marcin Musiał
 41 365 12 19
 musial.marcin@targikielce.pl

Kontakt:

Anna Kubicka
+41 365 12 37
 kubicka.anna@targikielce.pl

Rezerwacje hotelowe:

• 28.04: 9.00-17.00
• 29.04: 9.00-17.00

Godziny otwarcia:

28-29 kwietnia 2021

XXII Targi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami
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