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TARGI EKOTECH – CZYSTY BIZNES! EKOTECH – ROŚNIE W OCZACH
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Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami okazały się być kluczowym punk-
tem dla branży komunalnej. 

26 i 27 lutego kielecką przestrzeń wystawienniczą odwiedziło ponad 7500 osób.  
To o ponad tysiąc więcej, niż w poprzedniej edycji w 2020 roku. Targi branży komu-
nalnej mogły w 2022 roku pochwalić się rekordową powierzchnią wystawienniczą, na 
której swoje miejsce znalazło 55 najlepszych producentów i dystrybutorów. 

EKOTECH to nie tylko przestrzeń do nawiązywania kontaktów biznesowych, ale też 
miejsce zdobywania kluczowej w tej branży wiedzy. W trakcie dwóch dni targowych 
odbyły się cztery konferencje, w których łącznie uczestniczyło prawie 200 zaintere-
sowanych. Były to „Forum zarządzania odpadami”, „Wyzwania dla branży recyklingu 
pojazdów”, „Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie” i konferencja „Jak otworzyć skup 
złomu?”. Targi EKOTECH zdążyły nie tylko odcisnąć swoje piętno na branży, ale też 
wyprzedzić niektóre trendy. Potwierdzają to firmy, które od lat wystawiają się na kielec-
kich targach.

XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
EKOTECH strzałem w dziesiątkę

zwiedzających

dni targów

Targom EKOTECH towa-
rzyszyły Targi Energetyki 
i Elektrotechniki ENEX, 
Targi Odnawialnych Źró-
deł Energii ENEX Nowa 
Energia oraz Międzyna-
rodowe Targi Izolacji 4In-
sulation.

m2 wynajętej powierzch-
ni wystawienniczej

redakcje
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ROZWIĄZANIA ECO 

Wśród Wystawców targów Ekotech pojawili się Wystawcy, którzy trosce o środowisko 
wykorzystują najnowsze technologie i wdrażają ekoinnowacyjne systemy. Do takich 
firm należą m.in. firma R3 Polska – polski producent automatów zwrotnych na puszki 
aluminiowe oraz opakowania PET oraz Zeppelin Polska autoryzowany dostawca m.in. 
wózków widłowych, ładowarek teleskopowych oraz elektrycznych pojazdów platfor-
mowych. Rozwiązania oferowane przez przedsiębiorstwa zostały zaprezentowane 
podczas targów EKOTECH.

Główną misją firmy R3 Polska jest budowanie systemu Smart RVM, 
wspierającego proces odzysku opakowań po napojach, motywo-
wania do ich zwrotu oraz budowania świadomości proekologicznej 
społeczeństwa. Na system Smart RVM składa się: butelkomat na 
puszki aluminiowe oraz opakowania PET – Recomat Smart RVM, 
system lojalnościowy RecomApp, wraz z oprogramowaniem do za-
rządzania i raportowania oraz serwisem gwarancyjnym.

Podczas targów Ekotech firma Zeppelin Polska zaprezentowała 
elektryczne pojazdy platformowe Goupil, wykorzystujące koncep-
cję modułowego podwozia i oferujące niezrównaną wszechstron-
ność.  Modele przystosowują się do każdego zastosowania oferu-
jąc wyposażenia dostosowane do zbierania śmieci lub odpadów 
organicznych, utrzymania parków i ogrodów, utrzymania budynku, 
dostaw i wiele innych. Goupil Industrie jest również konstruktorem 
ich wyposażenia. Zapewnia to doskonałą integrację różnych konfi-
guracji pojazdu. Całe wyposażenie jest elektryczne (nie ma dodat-
kowych silników spalinowych) i zoptymalizowane pod względem 
zużycia energii, wagi i poziom hałasu.

Butelkomaty od firmy R3 Polska

Platformowe pojazdy ektryczne

WAŻNE POROZUMIENIA PODCZAS TARGÓW

Targi branżowe to również doskonała okazja do zawarcia wartościowych porozumień. 
Podczas spotkania branży komunalnej Targi Kielce nawiązały współpracę ze stowa-
rzyszeniem  Confindustria Polonia. Memorandum podpisali Prezes Zarządu Targów 
Kielce, Andrzej Mochoń oraz Alessandro Saglio dyrektor Confidustria. 

Porozumienie zawarte z Confindustria Polonia otwiera przed Wystawcami targów 
EKOTECH nowe możliwości biznesowe: nawiązanie wartościowych kontaktów i part-
nerstwa biznesowego z włoskimi firmami branżowymi. Umowa ze stowarzyszeniem 
zrzeszającym setki włoskich przedsiębiorstw wzmocni promocję polskich firm na rynku 
włoskim.
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Podczas konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji w roku 2022” przedstawiono prezenta-
cję dotyczącą m.in. procesu inwestycyjnego na stacji demontażu 
pojazdów, wszelkiego rodzaju pozwoleń i sprawozdań niezbęd-
nych w prowadzeniu tego typu działalności i planowanych zmian 
przepisów w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji. Spotkanie zorganizowane zostało przez Polskie Stowarzy-
szenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Spotkanie informacyjne „Jak otworzyć skup złomu lub stację de-
montażu pojazdów” organizowane przez firmę Ekolog Sp. z o. wo. 
przyciągnęło sporą grupę słuchaczy. Podczas tego spotkania wła-
ściciele skupów złomu, zakładów przetwarzania odpadów, komi-
sów handlujących autami oraz zainteresowani otwarciem stacji de-
montażu pojazdów, czy skupu złomu, mogli wysłuchać informacji  
o procesach uzyskiwania zezwoleń i prowadzenia dokumentacji 
oraz sposobów magazynowania odpadów.

Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji w roku 2022

Jak otworzyć skup złomu 
lub stację demontażu pojazdów

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE TARGOM

EKOTECH to nie tylko przestrzeń do nawiązywania kontaktów biznesowych, ale też 
miejsce zdobywania kluczowej w tej branży wiedzy. W trakcie dwóch dni targowych 
odbyły się cztery konferencje, w których łącznie uczestniczyło prawie 200 zaintere-
sowanych. Były to „Forum zarządzania odpadami”, „Wyzwania dla branży recyklingu 
pojazdów”, „Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie” i konferencja „Jak otworzyć skup 
złomu?”.

Od lat uzupełnieniem targów Ekotech są fora tematyczne. Podczas 
tegorocznej edycji było to Forum Zarządzania Odpadami. Wśród 
Prelegentów pojawiło się aż 14 specjalistów z branży i praktyków. 
Goście spotkania mieli szansę dowiedzieć się m.in. jak wygląda 
nowoczesny system nadzoru nad gospodarką odpadami, poznać 
metodę karbonizacji hydrotermalnej odpadów organicznych oraz 
prawne aspekty gospodarki odpadami. Oprócz omówienia najważ-
niejszych aspektów związanych z gospodarowaniem odpadami, 
spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poznania praktyk 
zbiórki i recyklingu odpadów stosowanych w kraju i za granicą.

Po raz pierwszy podczas targów Ekotech - konferencja „Razem 
Tworzymy Ekoświętokrzyskie” skierowana zarówno do samo-
rządów jak i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych 
kwestiami związanymi z ochroną środowiska. W trakcie spotkania, 
poruszane zostały tematy związane m.in. z wdrażaniem obecnej 
unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu, gospodarką opako-
waniami i odpadami opakowaniowymi, ze stosowaniem zielonych 
zamówień publicznych w kontekście GOZ, wydawaniem decyzji 
administracyjnych (pozwoleń/zezwoleń) w kontekście Europejskie-
go Zielonego Ładu. Podczas konferencji działał punkt informacyjny 
z udziałem pracowników Departamentu Środowiska i Gospodarki 
Odpadami UMWŚ w Kielcach.

Forum Zarządzania Odpadami

Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie
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WYSTAWCY O TARGACH

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością gości, którzy odwiedzili nas - zwłasz-
cza pierwszego dnia. Przedłużająca się sytuacja pandemiczna sprawiła, że 
ludzie mają większą ochotę na spotkania twarzą w twarz. Czy oznacza to 
renesans klasycznych imprez targowych? Być może - życzę tego Państwu 
i sobie.

Targi Ekotech należy uznać za udane pod względem organizacyjnym. 
Połączenie targów EKOTECH i ENEX bez wątpienia wpływa na zwięk-
szenie liczby zwiedzających, co z kolei zwiększa możliwości kontak-
tów z przyszłymi partnerami handlowymi. Zdobycie MEDALU TARGÓW 
EKOTECH dla oczyszczalni biologicznej SilwerFLOW jest dodatkowym 
elementem promującym produkt na rynku i jednocześnie dużym uzna-
niem dla firmy MARSEPLAST Sp z o. o. która od XX lat produkuje wy-
roby dla ochrony środowiska. Z całą pewnością, do zobaczenia za rok.

Kajetan Nowak
KARCHER

Piotr Maciejewski
Koordynator d/s obsługi inwestycji, Marseplast Sp. z o. o.

W porównaniu do Targów sprzed pandemii, tegoroczne oceniamy na wyż-
szym poziomie jakościowym. Tym razem nasze stoisko odwiedzały świa-
dome produktu, rynku i nadchodzących zmian przedstawiciele różnych 
firm. Rozmowy były bardzo konkretne, padało dużo pytań technicznych  
i użytkowych. Targi były też dobrze rozreklamowane, a sam fakt cyklicznego 
wydarzenia jest również na plus. Znaczy to, że istnieje rynkowa potrzeba,  
a branża komunalna ma i zamierza mieć się dobrze.

Targi branżowe to dla nas nieocenione miejsce do podtrzymywania relacji 
z klientami, którzy są z nami, ale i też tymi, którzy cały czas zastanawiają 
się, czy i na ile zainwestować w rozwiązania telematyczne dla swojej floty. 
Podczas ostatniej edycji EKOTECH w Targach Kielce nawiązaliśmy kilka cie-
kawych kontaktów z włodarzami miast i osobami odpowiedzialnymi za od-
biór odpadów w gminie, które powoli owocują dalszą współpracą. Z takich 
spotkań na targach bardzo się cieszymy, dlatego na pewno nie zabraknie 
nas na EKOTECH w przyszłej edycji.

Katarzyna Gąsiewska
Dyrektor ds. Marketingu w firmie Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Rafał Chaba
Prezes GLOBTRAK

Imprezy targowe zawsze są doskonałą okazją do zaprezentowania nowych 
rozwiązań, trendów oraz do prowadzenia rozmów biznesowych, dlate-
go Elte GPS stara się uczestniczyć w takich wydarzeniach. Targi Ekotech 
umożliwiają nam dotarcie do szerokiego grona klientów z ofertą dla firm  
z branży komunalnej oraz prezentacją naszych systemów i urządzeń. Tar-
gi w Kielcach to również szansa na umacnianie wizerunku marki na rynku  
i utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami. Cieszymy się, że mieliśmy 
okazję uczestniczyć w tegorocznej edycji i na pewno wrócimy za rok.

W Targach Ekotech biorą udział osoby żywo zainteresowane nowoczesnymi 
rozwiązaniami dostępnymi dla podmiotów z branży komunalnej. Na co dzień 
tworzymy firmę, która takie rozwiązania dostarcza. Podczas targów spotka-
liśmy się z Klientami, do których kierujemy naszą ofertę produktową. Cenimy 
bardzo rozmowy zarówno z decydentami zakupowymi, jak i bezpośrednimi 
użytkownikami maszyn. Spotkania na stoisku targowym zawsze powiększa-
ją kapitał wiedzy związanej z potrzebami, oczekiwaniami nabywców maszyn, 
zarówno od strony formalnej, jak i użytkowej. 

Wojciech Stawiński
Dyrektor Handlowy ELTE GPS sp. z o.o.

Paweł Kalita
właściciel Tech-Ekspert Południe, autoryzowanego dealera marki CASE Construc-
tion w województwach: małopolskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim
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Targi Ekotech są świetną okazją do zaprezentowania oferty, nawiązania współpracy 
z innymi podmiotami, wymiany doświadczeń oraz zdobycia cennej wiedzy na temat 
nowinek technologicznych, jak i sytuacji na rynku. Organizatorzy Targów rokrocznie 
starają się wyjść naprzeciw wszelkim potrzebom odwiedzających, jak i wystawców. 
Dzięki konferencjom oraz panelom dyskusyjnym, które organizujemy wspólnie pod-
czas Targów mamy możliwość przedstawić szerokiemu gronu odbiorców informa-
cje nt. profilu naszej firmy oraz zapewnić sporą dawkę wiedzy z zakresu ochrony śro-
dowiska. Za każdym razem uczestnictwo w targach pozostawia w naszej pamięci 
wspaniałe wspomnienia i ogromny bagaż doświadczeń. Z pewnością pojawimy się 
w Kielcach również w przyszłym roku!

Paulina Walicka
Koordynator Biura Ekolog Sp. z o. o.

Tegoroczna edycja targów Ekotech była dla nas wyjątkowa, ponieważ po pierwsze, 
wspólnie świętowaliśmy Jubileusz 10-lecia istnienia naszej firmy, a po drugie, ponie-
waż zdobyliśmy Wyróżnienie Targów za Pakiet edukacyjny – Jak segregować od-
pady? Czas targowy to także dziesiątki spotkań z przedsiębiorcami, pracownikami 
naukowymi i samorządowcami. Każdy odwiedzający nasze stoisko mógł zapoznać 
się z naszymi produktami oraz ofertą edukacyjną, a także, w ramach Forum Zarzą-
dzania Odpadami, wysłuchać naszego wykładu: „Efektywna komunikacja i edukacja 
w gospodarce odpadami”. Dobra organizacja oraz pracujący z pasją ludzie, którzy 
tworzą targi EKOTECH, z pewnością przykuwają uwagę wystawców i zwiedzają-
cych. Z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnej edycji tego wydarzenia.

Paweł Szadziewicz
Dyrektor Wykonawczy Ekorum

Spotkanie w Targach Kielce oceniam pozytywnie, jestem zadowolony  
z udziału w wydarzeniu.Pierwszą korzyścią jest oczywiście możliwość rekla-
my i wypromowania własnej firmy,  jej rozwiązań. Co do kolejnych korzyści to 
zakładam, że przyjdą one po pewnym czasie, trzeba na nie chwilę zaczekać.

Joachim Kocia
Project Manager, REMONDIS Medison Sp. z o. o.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Pierwszego dnia targów XXI Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
EKOTECH uhonorowano medalami i wyróżnieniami wybranych Wystawców.

Wśród firm, które otrzymały tegoroczną nagrodę EKOnowator za ofero-
wane rozwiązania i produkty znalazły się poniższe firmy:

• MERSEPLAST SP. Z O.O. za biolo-
giczną oczyszczalnię ścieków serii 
SilverFLOW w technologii SBR; 

• R3 Polska Sp. z o.o. za Recomat 
SMART RVM - butelkomat na 
puszki aluminiowe oraz opakowa-
nia PET, który wspólnie z syste-
mem lojalnościowym RecomApp, 
oprogramowaniem do zarządzania 
i raportowania oraz serwisem gwa-
rancyjnym tworzy System SMART 
RVM, wspierającego proces odzy-
sku opakowań po napojach.

• GLOBTRAK POLSKA za Tematykę 
komunalną Globtrak

• W. BARTESKO BARTŁOMIEJ 
SKOWROŃSKI za Elektryczne Po-
jazdy Transportowe BARTESKO

• EKORUM za Pakiet edukacyjny - 
Jak segregować odpady?

• IDEALBIN Sp. z o.o. za inteligent-
ny pojemnik do selektywnej zbiórki 
odpadów

• INTEREKO za domowy komposter 
resztek kuchennych SmartBucket 
- EcoCara

• Testcom za klasyfikator odpadów
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TOP DESIGN NA EKOTECH

WYJĄTKOWE JUBILEUSZE

Wystawcy targów Ekotech otrzymali również wyróżnienia i medale TOP DESIGN.

Za atrakcyjny i nowoczesny styl wystąpienia targowego wyróżniono firmy: BERGMANN 
POLSKA oraz Brigade Electronics (Polska) Sp. z o.o. Nagroda Top Design za nowa-
torską, elegancką i kompleksową prezentację targową trafiła do firmy GoodWe Europe 
GmbH, Niemcy, a nagroda Top Design za prezentację zbiorową stoisk dla 4 ECO.

Wśród wystawców spotkania branży komunalnej znalazły się pod-
mioty, które w roku 2022 obchodzą jubileusze swojej działalności. 
Zostali oni docenieni przez organizatorów targów. Podczas tego-
rocznych targów Ekotech uczczono:
• jubileusz 5.lecia istnienia Czasopisma Technika Komunalna,
• jubileusz 10.lecia istnienia firmy Arbena, Ekorum, Polskiego 

Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto, Klastra 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,

• jubileusz 10.lecia powstania polskiego przedstawiciela firmy 
Bergmann oraz 50. lat działalności w Niemczech,

• jubileusz 20.lecia istnienia firmy Marseplast oraz ARTechnik,
• jubileusz 25.lecia istnienia magazynu Biznes i Ekologia, maga-

zynu Polska Ekologia.

PARTNER STRATEGICZNY

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MERYTORYCZNY
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