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Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego Nowa Infrastruktura, które odbędą się od 10 do 11 maja
2022 w Targach Kielce to kompleksowe spotkanie branżowe z bogatym zakresem branżowym i merytorycznym.
To okazja do odbycia wielu merytorycznych rozmów i spotkań ze specjalistami z branży, przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych oraz zarządcami infrastruktury.
Podczas wydarzenia nie zabraknie prezentacji innowacyjnych produktów, nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz pokazów dynamicznych na specjalnym
terenie demonstracyjnym.

POJAZDY
SPECJALISTYCZNE
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Targi NOWA
INFRASTRUKTURA
to:
• najważniejsze spotkanie branży budownictwa
infrastrukturalnego
• możliwość poznania szerokiej oferty nowoczesnych maszyn, urządzeń i rozwiązań technologicznych w jednym miejscu i w jednym
czasie

Zgłoś swój udział
w targach już dziś!
Targi to:

• pokazy dynamiczne maszyn budowlanych na
specjalnym terenie demonstracyjnym

• szansa dla Twojej Firmy na
powrót na rynek po okresie
spowolnienia i dalszy Jej rozwój

• okazja do nawiązania współpracy z nowymi
kontrahentami, partnerami i mediami

„Targi są szansą dla wielu firm, które utraciły
pozycje rynkowe do wyjścia z zapaści
oraz dla tych, którzy szukają
nowego pomysłu na biznes”.
Prezes Targów Kielce - Andrzej Mochoń

• szansa na uzyskanie natychmiastowej opinii
dotyczących prezentowanych produktów
i pozyskanie inspiracji dla swojego biznesu

• możliwość pokazania, że
Twoja Firma jest silna, przetrwała kryzys i wraca z nowymi
rozwiązaniami

• możliwość wprowadzenia na rynek nowości
w świetle jupiterów i ich promocja przez cały
rok

• możliwość odbudowania
utracanych w czasie pandemii
relacji i pozyskanie nowych

• sposobność spotkania się z kontrahentami
i wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań

• to miejsce i czas, by odzyskać
kooperantów, dostawców
i klientów – w nowej, zmienionej rzeczywistości

• sprawna organizacja targów i profesjonalna
obsługa

• szansa na prześcignięcie
konkurencji, która wciąż nie
podjęła decyzji dotyczącej
powrotu na targi
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„
Z targami jesteśmy związani
od samego początku. Jest to
święto całej branży. Drogową
stolicą Polski są Kielce.
Barbara Dzieciuchowicz,
Prezes Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa

Targi Kielce to miejsce gdzie
można efektywnie spędzić
czas, porozmawiać o sytuacji
w branży i zapoznać się
z nowościami.
Łukasz Karczewski,
KH-Kipper

logo uzupełniające pełna nazwa

Patronat honorowy

Prezydent
Miasta Kielce

Partnerzy targów

Zakres
tematycznyy
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Cała
branża
w jednym
miejscu
Ważne debaty
i rozmowy
Wymiana wiedzy
i doświadczeń
Nowe kontrakty
Pokazy dynamiczne
maszyn
Testy produktów
Konferencje,
wykłady i prezentacje
najnowszych
trendów

budownictwo
specjalistyczne
infrastruktura
drogowa
Budowa i remonty dróg • Sygnalizacja, znaki, bariery, oświetlenie
• Bezpieczeństwo drogowe • Zarządzanie ruchem • Oznakowania
poziome i pionowe w infrastrukturze
liniowej dróg i autostrad • Parkingi
Utrzymanie Infrastruktury • Technologie, materiały i komponenty
Projektowanie

Budowa mostów, tuneli, wiaduktów
• Budowa i utrzymanie dworców,
przystanków

maszyny
budowlane
Maszyny i urzadzenia budowlane
• Ciężkie maszyny budowlane
• Lekkie maszyny budowlane
• Szalunki • Rusztowania
• Podnośniki • Drabiny, wózki
• Narzędzia, części zamienne,
sprzęt pomiarowy

transport
Pojazdy specjalistyczne • Wywrotki
• Naczepy

Bezpieczne
targi są
możliwe

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.

1

Systemy rejestracji online
dla wystawców,
mediów i zwiedzających

2

3

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego
pomiaru temperatury

Limitowana liczba
uczestników - system
precyzyjnego liczenia osób

Obowiązek zasłaniania
nosa i ust

Obowiązkowa
dezynfekcja rąk

2m

Oznakowane, bezpieczne
strefy do wejścia,
z zachowaniem
2 m odległości

3m

Regularna dezynfekcja
powierzchni wspólnych

Szerokie ciągi
komunikacyjne

Bezpieczne
rozmowy

– tu spotyka się biznes
• 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 pobliżu hal
wystawienniczych
• Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka: możliwość
zaprezentowania maszyn w czasie pracy na hali, tereny
do pokazów dynamicznych

Zbudujmy
naszą przyszłość
jeszcze dziś!

• Dobra lokalizacja:
- 6 międzynarodowych lotnisk w odległości 160 km
- 8 europejskich stolic w promieniu 800 km
- lokalizacja w pobliżu węzła drogowego
Kielce Zachód (skrzyżowanie dróg S7 i 74)

www.targikielce.pl
Zespół targów
Nowa Infrastruktura:

WARSZAWA

Anna Gąszcz
Menedżer Projektu
41 365 12 31
gaszcz.anna@targikielce.pl

Katarzyna Wójcik
41 365 13 19
wojcik.katarzyna@targikielce.pl

Marcin Paszkowski
41 365 12 64
paszkowski.marcin@targikielce.pl

Agnieszka Puchalska
41 365 14 46
puchalska.agnieszka@targikielce.pl

Joanna Adamczyk
41 365 12 14
adamczyk.joanna@targikielce.pl
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