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Organizatorzy

KIELCE BIKE-EXPO to Twoja szansa
na nowe kontakty wśród potencjalnych dystrybutorów,
budowanie wizerunku Twojej marki i wymianę doświadczeń
z innymi producentami.
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Rangę wydarzenia podkreśla
fakt przyznania targom
Europejskiego Medalu,
wyróżnienia nadawanego
przez Business
Centre Club.

Kielce E-BIKE-EXPO

– nowy salon targów poświęcony
mikromobilności.
Mikromobilność, czyli elektromobilność w małym wydaniu, to przyszłość komunikacji. Wzrost
liczby ludności i konieczność troski o środowisko
wymuszają zmiany w sposobach transportu i infrastrukturze miast. A nie ma lepszych pojazdów
do pokonywania krótkich dystansów niż rowery,
skutery, deskorolki i hulajnogi. To właśnie tej
tematyce poświęcony będzie nowy salon towarzyszący Targom KIELCE BIKE EXPO.

Nagroda BIKE AWARD przyznawana wystawcom KIELCE BIKE-EXPO, w ośmiu kategoriach:
innowacje techniczne, design, design polski,
produkt polski, bezpieczeństwo, zabezpieczenie
przed kradzieżą, produkt dla kobiet oraz produkt
dla dzieci. Nagrodę przyznaje Komisja, w skład
której wchodzą branżowi specjaliści i dziennikarze.
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• Czołowy europejski producent
wysokiej jakości rowerów
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• Największy w Europie producent
ram aluminiowych i karbonowych
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• Ponad 1 000 000 rowerów
sprzedawanych każdego roku

Szacowana wartość rynku
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XI Międzynarodowe Targi Rowerowe,
które odbędą się od 1 do 3 października 2020
to wydarzenie, na które czeka cała
branża rowerowa!

W PROGRAMIE

2 dni dla biznesu
+ 1 dzień

dla publiczności
Konferencje
Targi są najlepszym miejscem
wymiany doświadczeń i dyskusji
o wyzwaniach branży.
Podczas BIKE EXPO zaplanowane są liczne spotkania i konferencje, m.in. spotkania z samorządami odpowiedzialnymi za budowę
infrastruktury dla rowerzystów
oraz konferencja poświęcona
przyszłości branży:
Przemysł rowerowy 4.0.

Szkolenia dla:
• sklepów i serwisów
rowerowych – z zakresu rowerów
elektrycznych

• właścicieli sklepów
– dotyczące rozwoju sprzedaży
internetowej, m.in. Omnichannel
• producentów
– z zakresu zarządzania
strategicznego

Konkurs
Podczas KIELCE BIKE-EXPO
nastąpi wręczenie Grand Prix,
certyfikatów i wyróżnień oraz
nagród od patronów i sponsorów
w konkursie „Gmina Przyjazna
Rowerzystom” organizowanego
przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze przy
wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

Ostatni dzień targów
DNIEM DLA
PUBLICZNOŚCI
Podczas dnia otwartego do Targów
Kielce dojeżdża widowiskowa Parada
Rowerowa prowadzona przez cyklistów
z Radomia na ich zabytkowych jednośladach.

Już dziś zaplanuj swój udział
w najważniejszym spotkaniu branży!
• Organizator 70 imprez targowych i 700 konferencji
• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych hal,
centrum kongresowe, 2400 miejsc parkingowych
w bezpośrednim pobliżu, miejsce do pokazów
dynamicznych
• Łatwy dojazd – położenie tuż przy trasie E7
• Wiele atrakcji w regionie – góry, jaskinie,
zabytki, liczne puby i restauracje

Kontakt

Wsparcie merytoryczne:

Menedżer projektu
Bartłomiej Terlecki
terlecki.bartlomiej@targikielce.pl
tel. 41 365 14 32
Zastępca Menedżera projektu
Wioleta Barwicka
barwicka.wioleta@targikielce.pl
tel. 41 365 14 12

Marketing
Leszek Zajęcki
tel. 41 365 12 50
zajecki.leszek@targikielce.pl

PR
Artur Olszewski
tel. 41 36 51 329
olszewski.artur@targikielce.pl
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