VI Międzynarodowe Targi
Dźwigów i Komponentów

5-6 października 2022

POLSKA JAKO ATRAKCYJNY
RYNEK DŹWIGOWY

Międzynarodowe spotkania biznesowe, specjalistyczne konferencje i wykłady
oraz prezentacje najnowszych rozwiązań stosowanych w branży dźwigowej
już od 5 do 6 października 2022 roku podczas EURO-LIFT w Targach Kielce!

7 800 nowych
i ponad 1 500
zmodernizowanych
wind rocznie
Liczba obsługiwanych
wind przekroczyła
130 000. Ponad 25 000
wind wymaga szybkiej
modernizacji
Dostępność Plus
- rządowy, kompleksowy
program odbudowy
i modernizacji dźwigów
w budynkach publicznych,
szpitalach oraz budynkach
mieszkalnych
wielorodzinnych

14 krajów

60% zagranicznych
wystawców

2000 branżowych
zwiedzających

Czas się spotkać

Fundusz Dostępności
- najtańsze źródło
finansowania poprawy
dostępności do budynków
Krajowy Plan Odbudowy
i planowane inwestycje
infrastrukturalne będą
realizowane przy założeniu
zapewnienia dostępności
do obiektów

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

po sukces firmy

Stabilny rynek
o stałym wzroście
ok. 8 % rocznie

jedyne profesjonalne targi biznesowe dla branży dźwigowej
w Europie Środkowo-Wschodniej

międzynarodowy
charakter imprezy,
otwarcie na nowe rynki

profesjonalni, branżowi
zwiedzający, zarówno z Polski,
jak i z zagranicy

promocja firmy
od momentu
otrzymania zgłoszenia

2- dniowe
specjalistyczne konferencje
towarzyszące targom

Spotkania na targach pozwalają budować wartościowe stosunki biznesowe oparte na zaufaniu. Święto branży dźwigowej EURO-LIFT z pewnością
przyniesie wymierne korzyści dla całej branży.
dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce SA

www.euro-lift.targikielce.pl

#TargiDająWięcej
Tu spotyka się
cała branża.
Żaden email
czy telekonferencja
nie zastąpi
bezpośredniego
kontaktu.

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

Gospodarka
potrzebuje
targów jako
źródła inspiracji.
W czasie spotkań
rodzą się nowe
pomysły i innowacje.

Targi to idealne
narzędzie do oceny
danej branży.
Dają możliwość
wymiany doświadczeń
i budowy wiedzy.
Targi tworzą
biznesową przyszłość.

Kontakt:

dane za 2019 rok

WSPÓŁORGANIZATOR

29 lat
tradycji

75 wydarzeń
targowych rocznie

276 000
zwiedzających

Menedżer projektu - Agata Boroń
41 365 14 01, +48 797 339 455
boron.agata@targikielce.pl
Zastępca - Piotr Odziemek
41 365 13 34, +48 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

PARTNERZY
MEDIALNI

PATRONAT MEDIALNY

Pobierz aplikację
na telefon lub tablet
i czytaj za darmo
Pobierz w

Pobierz w

