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4 intensywne dni
w Targach Kielce!
Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, będące częścią
cyklu imprez spod znaku Przemysłowej Wiosny, tradycyjnie odbędą się wiosną. Wyjątkowo,
na prośbę wystawców wydarzenie potrwa nie trzy, ale cztery dni. Będą to 4 intensywne dni
rozmów biznesowych, spotkań oraz networkingu. Ostatnią edycję targów odwiedziło ponad 10
tysięcy zwiedzających. Frekwencja i poziom rozmów były, jak co roku niezwykle satysfakcjonujące dla wystawców.

500

10 000

wystawców

branżowych zwiedzających

exhibitors

business insiders

* dane dotyczą cyklu przemysłowych wystaw spod znaku STOM, którego ważnym ogniwem są Targi EXPO-SURFACE
data related to industrial exhibitions held
under the banner of STOM, which includes
an essential part of it - the EXPO-SURFACE

4 intensive days at Targi Kielce!
The Exhibition of Corrosion Protection Technology and Surface Treatment EXPO-SURFACE is a part
of the Industrial Spring expo cluster, traditionally held in spring. There is an exception, however. At the
request of the exhibitors, the shows will last not three but four days. These promise to be four days of
intensive business talks, meetings and networking. The previous trade show attracted well over 10,000
visitors. Following the many-year example, the exhibitors were satisfied with the number of visitors and
the high-level knowledge-focused talks.

Zakres branżowy
Technologie oraz urządzenia
do nanoszenia powłok ochronnych
Sprzęt do czyszczenia
i przygotowania powierzchni
Specjalistyczne środki chemiczne
Urządzenia do lakierowania, emaliowania
oraz pokrywania plastikiem
Urządzenia do chemicznej
i cieplnej obróbki powierzchni
Laserowe i plazmowe technologie
pokrywania powierzchni
Urządzenia do termicznego rozpylania
Specjalne systemy obróbki powierzchni
Urządzenia pomiarowe, kontrolne
oraz aparatura badawcza
Usługi, badania oraz instytucje branżowe
Materiały kompozytowe
Izolacje antykorozyjne - materiały,
produkty, usługi

Product and service range
Coating technologies and devices
Equipment for cleaning and treatment of surfaces
Specialist chemicals
Lacquering systems, enamelling systems,
plastic coating systems
Equipment for chemical and heat treatment
of surfaces
Laser and plasma coating technologies
Equipment for thermal spraying
Special systems for surface treatment
Computer, measuring and testing
devices for surface treatments
Services, research, and institutions
in surface treatment sector
Composite materials
Anti-corrosion insulations - materials,
products, services

wystawcy
oceniają
Nie bierzemy udziału w innych targach w Polsce,
przyjeżdżamy tylko do Kielc. Tutaj targi wychodzą
nam zdecydowanie najlepiej.
Uczestniczymy w kieleckich targach od początku, jesteśmy obecni co roku. Bardzo cenimy sobie udział w tym wydarzeniu. Zawsze
nawiązujemy tu dobre kontakty, które przekładają się później na kontrakty. Pojawiają się
nowi klienci, co bardzo nas cieszy. Targi to taki
świeży powiew dla firmy.

We do not participate in other trade fairs held in Poland. Kielce expo is the only show we join; we find
this expo the best.
WOJCIECH CIURA

We have participated in the Kielce trade fairs
since its first edition; we join the trade show
every year; we appreciate the fact that we can
join the expo. We always establish valuable
contacts, and new relations eventually translate into contracts. New customers call in, which
makes us very happy. The company gets fresh
wind in its sails.
BOGDAN SZAREK

Nie wiedzieliśmy czego możemy oczekiwać po tym
wydarzeniu. Udało nam się zdobyć bardzo dobre
kontakty. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy.
We had not known what to expect from this event. We
managed to establish excellent contacts. We’re delighted to be a part of the expo.
ALINA REIMANN

Wystawiamy się w Kielcach od wielu lat. Zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni. Wielu klientów bardzo
chce się spotkać. Rozmowy na targach, zwiedzanie
stoisk jest dla nich bardzo ważne.

exhibitors’
feedback

We have exhibited in Kielce for many years, and we
have been delighted with the Kielce show - many
clients are very eager to meet us at the expo. Expo
talk-shop and expo stand visits are vital to them.

PIOTR CIEŚLAK

Targi Kielce

tu spotyka się biznes

Targi Kielce
one-stop-shop for business
Drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej, organizator 70 imprez targowych i 700 konferencji rocznie.
Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych hal, centrum kongresowe,
2400 miejsc parkingowych w pobliżu hal wystawienniczych.

TARGI KIELCE SA
Zakładowa 1, 25-672 Kielce
 +48 41 365 12 22
 biuro@targikielce.pl

Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka: możliwość zaprezentowania
maszyn w czasie pracy na hali, tereny do pokazów dynamicznych.
Dobra lokalizacja:
- 6 międzynarodowych lotnisk w odległości 160 km
- 8 europejskich stolic w promieniu 800 km
- lokalizacja w pobliżu węzła drogowego Kielce Zachód
(skrzyżowanie dróg S7 i 74).

PROJECT
MANAGER
Piotr Odziemek
 +4841 365 13 34
 odziemek.piotr@targikielce.pl

The Centre is ranked second in Central and Eastern Europe. Every year Targi
Kielce organises 70 trade fairs and 700 conferences.
Cutting-edge infrastructure: the seven expo-halls cluster, the Congress Centre,
2400 parking spaces in the immediate vicinity of the expo.
The Centre offers excellent technical facilities. Every expo is the opportunity
to present working machines in the expo halls as well asin the open-air arena.
The outdoor exhibition space is ready for show - presentations.
A perfect location:
- 6 international airports within 160 km radius
- 8 European capitals within 800 km radius
- Targi Kielce is located next to the Kielce West road junction
(S7 and 74 trunk roads’ intersection)

Małgorzata Ozdoba
 +4841 365 14 60
 ozdoba.malgorzata@targikielce.pl

www.expo-surface.pl

