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Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Kompleksowa oferta
branży BHP

w jednym miejscu



AGROTRAVEL   |   ACTIVE LIFE

Targi to:

* szeroka oferta produktów 
i usług branży  w jednym 
miejscu i czasie

* okazja do nawiązania 
nowych kontaktów 
biznesowych

*szansa na pozyskanie 
inspiracji dla swojego 
biznesu

* możliwość spotkania się 
z kontrahentami i wypra-
cowanie nowych, lepszych 
rozwiązań
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• organizacja miejsca pracy  

• systemy i rozwiązania dla 
przemysłowych stanowisk 
pracy, znaki bezpieczeństwa 

• meble i akcesoria biurowe 

• odzież ochronna i robocza 

• materiały do produkcji odzie-
ży ochronnej i roboczej 

• środki i akcesoria ochrony  
kończyn, głowy, oczu, uszu, 
układu oddechowego

• systemy oświetlenia 

• systemy wentylacji, klimaty-
zacji i oddymiania 

• aparatura kontrolno-pomia-
rowa

Zakres 
tematyczny

Bezpieczeństwo 
pracownika 
– o tym trzeba 
pamiętać

Ergonomia  
na stanowiskach 

pracy

Ochrona 
indywidualna 
pracownika

Ochrona zbiorowa 
pracowników

• środki i sprzęt do udzielania 
pierwszej pomocy 

• systemy łączności i, sygnali-
zacji i transportu 

• wyposażenie dla służb ratow-
niczych

Bezpieczeństwo i higiena pracy nawet w dobie pan-
demii COVID-19 nie schodzą na dalszy plan! Najlep-
szą okazją do zaprezentowania najnowocześniejszych 
trendów w sprzęcie, środkach ochrony czy odzieży 
ochronnej będą Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO 
jesienią 2021 roku.

Poprzednią edycję wydarzenia, skierowanego do 
firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz do producentów i dystrybutorów 
z branży zwiedziło blisko 7500 zwiedzających. Bycie 
na bieżąco z aktualnymi przepisami BHP jest nie tylko 
przywilejem, ale także obowiązkiem pracodawcy – Targi 
KIELCE WORK SAFETY-EXPO to merytoryczne spo-
tkanie połączone z bogatą ekspozycją, to tu właściciele 
firm, kierownicy i managerowie znajdą wszystkie odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pra-
cy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  
KIELCE WORK SAFETY-EXPO tradycyjnie odbędą się 
razem z Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wypo-
sażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE 
IFRE-EXPO.

Dołącz do grona wystawców już dziś!

Ratownictwo
i pierwsza pomoc

• systemy zabezpieczania 
maszyn 

• sprzęt i środki zabezpie-
czające przed upadkiem 
z wysokości 

• systemy zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych, alarmowe, 
łączności i sygnalizacji

Systemy 
Zabezpieczeń

Bezpieczeństwo
sanitarne

• środki higieniczne i wyposa-
żenie sanitarne 

• technologie i środki dezyn-
fekcyjne 

• usługi i inne rozwiązania 
zapobiegające rozprzestrze-
nianiu się chorób i zakażeń



3m
3m

   
Możliwości
prezentacji dla 
wystawców

Grupy 
docelowe 
targów
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- sama powierzchnia do samodzielnej 
aranżacji lub zabudowy własnej (nie za-
wiera podłączenia prądu)

- podłączenie prądu / wody oraz domó-
wienie dodatkowego wyposażenia lub 
usług graficznych możliwe  - zgodnie 
z cennikiem TK

- ostateczny metraż stoiska dopasowa-
ny do potrzeb Wystawcy

Minimalna powierzchnia stoiska: 9m2

- powierzchnia wraz z zabudową stan-
dardową obejmuje następujące ele-
menty: ściany zewnętrzne, wykładzinę, 
napis na fryzie stoiska (do 20 znaków), 
oświetlenie, podłączenie do prądu - 
gniazdko 230 V, wieszak systemowy, 
kosz na śmieci.

- podłączenie  wody oraz domówienie 
dodatkowego wyposażenia lub usług 
graficznych możliwe  - zgodnie z cen-
nikiem TK

- ostateczny metraż stoiska dopasowa-
ny do potrzeb Wystawcy                             

 - powierzchnia wystawiennicza wraz 
z kompleksowym wyposażeniem i pod-
łączeniem mediów, zaaranżowana na 
podstawie niestandardowego projektu, 
przy użyciu materiałów zapewniających 
oryginalność i niepowtarzalność ekspo-
zycji.

- ostateczny metraż stoiska dopasowa-
ny do potrzeb Wystawcy 

POWIERZCHNIA 
DO SAMODZIELNEJ 
ARANŻACJI w hali 
(typ W)

STOISKO 
INFORMACYJNE 
Z ZABUDOWĄ 
STANDARDOWĄ

STOISKO 
Z ZABUDOWĄ 
INDYWIDUALNĄ

• Pracownicy służb BHP

• Eksperci i specjaliści  

   bezpieczeństwa i higieny pracy

• Specjalistyczni dystrybutorzy  

   i handlowcy

• Przedstawiciele kadr

• Zaopatrzeniowcy

• Właściciele małych i średnich 

   przedsiębiorstw

• Przedstawiciele jednostek  

   ratownictwa

• Służby utrzymania ruchu

• Naukowcy i specjaliści

• Instytucje i organizacje  

   związane z branżą 

• Firmy szkoleniowe



oferty wystawców 

Strefa projektowa mająca 
na celu zwiększenie 

świadomości pracowników 
w kwestii standardów  

bezpieczeństwa stosowanych 
w miejscach pracy

prezentacje dla zwiedzających targi towarzyszące: Kielce IFRE-Expo

Indywidualny artykuł z grafiką  na stronie w sekcji: 
Aktualności 

Informacje w mailingach  wysyłanych do zwiedzających

Wzmianki w informacjach prasowych kierowanych  
do branżowych zwiedzających

Wpis do katalogu wystawców dostępny przez cały rok
na www.targikielce.pl

Możliwość wystąpienia z prezentacją produktową
w strefie BEZPIECZNEGO PRACOWNIKA

Zgłoszenie udziału w targach KIELCE WORK 
SAFETY-EXPO obejmuje możliwość skorzystania 
z nieodpłatnych działań promocyjnych  
dla wystawców:











strefa 
BEZPIECZNY PRACOWNIK 

ZAPYTAJ O OFERTĘ 
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W programie Działania
promocyjne

konferencje i warsztaty merytoryczne 

prezentacje produktowe - warsztaty - wymiana doświadczeń - doradztwo 

 #TargiDająWięcej

https://www.targikielce.pl/kielce-work-safety-expo/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
https://www.targikielce.pl/kielce-work-safety-expo/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1


Bezpieczne  
targi  
są możliwe  

W obecnym czasie bezpieczeństwo jest kluczo-
we. Dzięki dużym przestrzeniom wystawienni-
czym, zachowaniu odstępów miedzy stoiskami, 
wygrodzonymi miejscami do spotkań, nowocze-
snymi bramkami dezynfekującymi, spotkania 
w Targach Kielce są naprawdę bezpieczne.

2

2 m

3 m

1 3

Systemy rejestracji online  
dla wystawców,  

mediów i zwiedzających

Oznakowane, bezpieczne
strefy do wejścia,
z zachowaniem
2 m odległości

Regularna dezynfekcja
powierzchni wspólnych

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego

pomiaru temperatury

Obowiązek 
zasłaniania 
nosa i ust

Szerokie ciągi
komunikacyjne

Limitowana liczba
uczestników - system

precyzyjnego liczenia osób

Obowiązkowa 
dezynfekcja rąk

Bezpieczne
rozmowy

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Nowe kontrakty

Pokazy na żywo

Konferencje, wykłady
i prezentacje najnowszych 
trendów

Co roku rozszerzana oferta
 

Cała branża 
w jednym miejscu

MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ 
lub NAPISZ!

Aneta Pastuszka
Manager Projektu
tel. 41 365 14 16
pastuszka.aneta@targikielce.pl

Katarzyna Kocuba
Z-ca Managera Projektu
tel. 41 365 12 70 
kocuba.katarzyna@targikielce.pl
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#RazemDamyRadę
#LojalniWBiznesie


