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Będąc z nami

Drony i świat
pomiarów

Poznasz najnowsze
rozwiązania branży BSP,

kosmiczna

W okresie ostatnich lat odnotowano znaczący wzrost wykorzysta-

reklamowa

również

budownictwo

Łatwość manewrowania po trudnych terenach, ale również umie-

fotografia i film

statków rośnie. Obecnie, zastosowanie dronów można znaleźć

geodezja

kowej, reklamowej i turystycznej. Niezwykle ważną rolę w czasie

górnictwo

Bezzałogowe statki powietrzne spełniają wiele przydatnych funkcji

leśnictwo

Drony mają zastosowanie prewencyjne i ochronne m.in. spełniają

rolnictwo

obiektów. Dronom powierza się role kurierów, ratowników medycz-

transport

ludzkim funkcjonariuszom obserwacje i pomoc w konkretnych

nia innowacyjnych technologii i rozwiązań. Coraz chętniej zaczęto
wykorzystywać

możliwości

bezzałogowych

statków

powietrznych – dronów na wielu obszarach oraz w wielu branżach.
jętność zbierania danych sprawiają, że znaczenie bezzałogowych
m.in. w branży budowlanej, transportowej, kosmicznej, rozrywpandemii odegrały drony także w ratownictwie i medycynie.

Zobaczysz innowacyjne
zastosowania dronów,
Zyskasz wiedzę w panelach
dyskusyjnych,
Spotkasz specjalistów
w poszczególnych branżach,
Zdobędziesz kontakty biznesowe
oraz kooperacyjne.

w archeologii, geodezji, rolnictwie oraz górnictwie.
swoją funkcję w zakresie ochrony osób i mienia czy ochrony
nych czy też strażników granicznych, którzy ułatwiają z wysokości
kwestiach. Bezzałogowe statki powietrzne spełniają funkcję
kontrolną i sprawdzają się w zakresie monitorowania np. pozwalają ocenić i oszacować straty po klęskach żywiołowych czy kontrolować liczebności dzikiej zwierzyny w leśnictwie. Drony sprawdzają się również w specjalistycznych instytucjach i jednostkach
naukowych w zakresie wykonywania precyzyjnych pomiarów. Za
pomocą bezzałogowych statków powietrznych możliwe są: walka z
zanieczyszczeniami środowiska oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska.
Drony wykorzystywane są również w codziennej pracy przez
instytucje publiczne o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii drony w niedalekiej
przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia.

Zakres branżowy:
Bezzałogowe Systemy Lotnicze

Usługi z zastosowaniem BSP

Podzespoły i akcesoria dla BSP

Polskie i Europejskie prawo lotnicze

Oprogramowanie i aplikacje

Analizy i osiągnięcia rynku BSP

Sensory pomiarowe oraz kamery

Prezentacje i pokazy BSP

Światowi eksperci ds rynku BSP

Prezentacje profesjonalnych
realizacji z wykorzystaniem
BSP
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Organizator wydarzenia:
IDE - International Drone Event – World of Measurements

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
Organizator IDE - International Drone Event – World of Measurements.
Jeden z dwóch wiodących ośrodków wystawienniczych w Europie
Środkowo-Wschodniej: organizator 75 imprez targowych rocznie oraz 700
kongresów, konferencji i szkoleń.
Informacje o wydarzeniu:
Wiesław Lipa
T: +48 41 365 13 90
M: + 48 510 928 955
lipa.wieslaw@targikielce.pl
Tomasz Potocki
T: + 48 41 365 14 07
M: + 48 664 902 196
potocki.tomasz@targikielce.pl
Szczegółowy program już wkrótce na:

www.targikielce.pl

