
Szanowni Państwo, 

Witam serdecznie na XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu 

Obronnego, który uznawany jest za największe i najważniejsze 

wydarzenie tego sektora w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej. 

Wystawie, która po raz kolejny objęta jest Honorowym Patronatem 

Prezydenta Andrzeja Dudy, a której partnerem strategicznym jest Polska 

Grupa Zbrojeniowa.  Chociaż wystawa w roku pandemii może być mniej 

okazała niż zazwyczaj nie zabraknie ciekawych eksponatów czy 

biznesowych rozmów na najwyższym szczeblu.  

Do tradycji Salonu należą Wystawy Narodowe – w tym roku swój 

można zobaczyć potencjał obronny Wielkiej Brytanii. MBDA Missile 

Systems, Leonardo, PGI - Protection Group International, Seven 

Technologies Group, Stream Defence Group  - te znane koncerny 

zaprezentują swoje osiągnięcia podczas tegorocznej wystawy. 

Przedsięwzięcie pilotuje UK Defence and Security Exports stanowiący 

część brytyjskiego Ministerstwa Handlu Międzynarodowego (DIT). 

Wspiera on brytyjski sektor obrony, bezpieczeństwa i 

cyberbezpieczeństwa, promuje eksport i inwestycje zagraniczne, 

współpracę z przemysłem, brytyjskim Ministerstwem Obrony oraz z 

siecią brytyjskich ambasad i innych agend rządowych. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych gości, wystawców i 

zwiedzających nie tylko podczas MSPO, ale także wszystkich jesiennych 

wydarzeń podjęliśmy szereg działań, które umożliwią bezpieczny udział 

w organizowanych przez nas wydarzeniach. W Targach Kielce pojawiły 

się wielofunkcyjne kabiny, wyposażone w funkcje mierzenia temperatury 

oraz automatycznej dezynfekcji, tzw. dekontaminacji. Oprócz stosowania 

innowacyjnych kabin, podczas MSPO zachowane zostaną również 

niezbędne środki ostrożności m.in.: wzmożone czynności polegające na 

regularnej dezynfekcji często dotykanych elementów infrastruktury. 

Podczas jesiennych wydarzeń przed wejściem do terminali dodatkowo 

dostępne będą punkty sprzedaży maseczek, rękawiczek i płynów 

antywirusowych. Na terenie kieleckiego ośrodka wystawienniczego nie 

zabraknie tablic informacyjnych, oznaczeń kierunku ruchu oraz 

strategicznych punktów takich jak punkty obsługi medycznej czy punkty 

zakupu środków ochrony indywidualnej. We wszystkich halach i 

pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane są dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk. 



Mam nadzieję, że tegoroczne targi przyniosą Państwu wiele 

efektywnych rozmów, owocnych spotkań i ciekawych doświadczeń. 

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach towarzyszących 

targom i życzę udanego pobytu w Kielcach.  

 

Z poważaniem, 

dr Andrzej Mochoń 

Prezes Zarządu Targów Kielce 


