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JEST W KIELCACH!
Ulubione targi mieszkańców regionu świętokrzyskiego odwiedza co roku
niemal 20 tys. gości. Spotkania w Targach Kielce na stałe wpisały się
w kalendarz wszystkich zainteresowanych budową, remontem oraz wyposażeniem
domu i mieszkania. Światowa pandemia spowodowała, że tym razem wydarzenie odbędzie się nie wiosną, a latem. Podczas kwarantanny sporo czasu zamknięci spędziliśmy w naszych „czterech kątach”, już wiemy które pomieszczenie potrzebuje remontu,
a które odświeżenia, niektórzy szybciej zapewne podjęli decyzję o zakupie nowego M.
Odpowiedzią na potrzeby wszystkich będą tegoroczne Targi DOM.
Tegoroczna edycja wystawy to możliwość zaprezentowania swojej oferty licznym gościom targów a także nawiązania współpracy ze specjalistami z branży. Już teraz zachęcamy do zaplanowania swojej wizyty w Targach Kielce. Przypominamy - wydarzenia
organizowane przez kielecki ośrodek są w pełni bezpieczne. Stosujemy się do zaleceń
Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrażamy także własne rozwiązania w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom komfortu i bezpieczeństwa.

FAKTY I LICZBY 2019

250
wystawców

15 000 m2 20 000
wynajętej powierzchni
wystawienniczej

zwiedzających
w ciągu 3 dni

SALONY TEMATYCZNE

GOŚCIE O TARGACH
Właśnie kupiliśmy mieszkanie i powoli zastanawiamy
się, jak je wykończyć i urządzić. Na targach DOM szukamy inspiracji, ale także kontaktu do specjalistów.
Chcieliśmy także sprawdzić ofertę producentów
i sklepów – tu mamy ich w jednym miejscu.
Mateusz Brzeziński
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Do odwiedzin targów skusiła mnie strefa projektantów. Mam mieszkanie i zastanawiałam się, czy
urządziłam je funkcjonalnie. Pani architekt podpowiedziała mi kilka rzeczy, które mogę zmienić, aby
jeszcze lepiej wykorzystać niedużą przestrzeń.
Ewa Szlufik

OPINIE WYSTAWCÓW
Targi Dom i Ogród to wydarzenie, podczas którego od lat prezentujemy swoje produkty. Targi cieszą się nieustającą popularnością wśród kielczan
i mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej edycji i już
czekamy na następną!
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Tomasz Bednarski - współwłaściciel firmy Styroplast
Firma KrisMar już od 12 lat jest wystawcą podczas targów DOM. Obecność na wydarzeniu to
nie tylko możliwość zdobywania nowych klientów
i nawiązywania biznesowych relacji, ale także gruntowanie pozycji na rynku. Targi DOM to wystawa
licznie odwiedzana przez mieszkańców regionu,
a udział w niej wpływa pozytywnie na nasz wizerunek.
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grzewczej,
sanitarnej i klimatyzacji

Krzysztof Duda - współwłaściciel firmy KrisMar
Targi Kielce to profesjonalnie przygotowane miejsce
do organizacji imprez targowych. Przestronne i dobrze
wyposażone hale targowe oraz Centrum Kongresowe
dają duże możliwości rozwijania biznesu dla wystawców.
Sławomir Krawczyk - właściciel firmy ELBUDEX
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41 365 12 33, 606 447 399
figarski.grzegorz@targikielce.pl
Zastępca: Agnieszka Dąbrowska
41 365 12 32, 606 447 410
dabrowska.agnieszka@targikielce.pl

DLACZEGO WARTO?

Marketing: Leszek Zajęcki
41 365 12 50, 604 135 487
zajecki.leszek@targikielce.pl

Nawiązanie nowych kontaktów
Trendy na rynku

Public Relations: Michalina Zapała-Drzazgowska
41 365 14 49, 604 951 406
zapala.michalina@targikielce.pl

Wymiana doświadczeń w branży
Profesjonalna prezentacja produktu
Budowa wizerunku firmy

TARGI KIELCE SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22, fax. 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl, www.targikielce.pl
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