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#targidająwięcej

partnerzy strategiczni

współpraca

patronat honorowy

patronat medialny

patronat merytoryczny

szeroka oferta produktów i usług branży  w jednym miejscu i czasie
okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych
szansa na pozyskanie inspiracji dla swojego biznesu
sposobność spotkania się z kontrahentami i wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań

TARGI, PODCZAS KTÓRYCH
ZACZYNA SIĘ BIZNES

Branża usług komunalnych wciąż rozwija się  
i zmienia. Nowoczesne rozwiązania recyklingowe, 
ekologiczne pomysły na wykorzystanie surowców 
i urządzenia, które zmieniają się, aby jeszcze lepiej 
spełniać swoje funkcje – to wszystko widać, kiedy 
zajrzy się do hal Targów Kielce. Ośrodek wystawien-
niczy od lat gości firmy związane z branżą ochrony 
środowiska i gospodarowania odpadami. 
Podczas targów EKOTECH prezentowane są nowo-
czesne linie do segregowania odpadów, belownice, 
systemy niszcząco-prasujące, a także rozwiązania 
służące zmniejszaniu objętości odpadów czy urzą-
dzeń do ich przetwarzania. Zobaczyć można rów-
nież urządzenia dla gospodarki komunalnej, zabu-
dowy i kontenery, śmieciarki oraz brykieciarki.

– Mimo, że targi Ekotech mają już swoje tradycje, 
wciąż wsłuchujemy się w głosy wystawców i zwie-
dzających, które mówią o problemach branży – pod-
kreśla Marcin Musiał, menager wydarzenia. – Dlate-
go, jako pierwsi w Polsce zapraszamy do otwartej 
dyskusji o recyklingu paneli fotowoltaicznych.
Do udziału w targach zapraszamy firmy zajmujące 
się recyklingiem, przetwarzaniem urządzeń napę-
dzanych energią słoneczną, składowaniem baterii 
samochodowych – Ekologiczne rozwiązania, z któ-
rych tak chętnie dziś korzystamy, za kilka lat mogą 
stać się problemem, dlatego zapraszamy do wspól-
nego szukania rozwiązań – zachęca Marcin Musiał.

EKOTECH: ekologia, recykling, 
gospodarka komunalna

Nowoczesne technologie,
stare śmieci
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TARGI TWORZĄ
BIZNESOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

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

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

To tutaj spotyka się cała branża i tu wzmacnia się ist-
niejące kontakty i nawiązuje nowe. Ostatnie doświad-
czenia szczególnie mocno pokazały, że żaden email, 
telefon czy telekonferencja nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu.

Targi to idealne narzędzie do oceny danej branży. Udział  
w wystawach to okazja, by obejrzeć i wypróbować no-
wości rynkowe oraz poznać opinie klientów o naszych 
produktach. To także możliwość wymiany doświadczeń 
i budowy wiedzy.

#czassięspotkać

trendy i technologie w gospodarowaniu odpadami
najnowsze

oferta  sprzętu komunalnego i eko transportu
szeroka

miejsce i okazja dla kontaktów biznesowych i relacji inwestorskich
doskonałe

na znalezienie potencjalnych klientów 
szansa

program wydarzeń towarzyszących targom
bogaty
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EKOLOGICZNE
SPOTKANIA

Międzynarodowe fora gospodarki odpadami

Wystąpienia i prelekcje w temacie 
gospodarki odpadowej  

Szkolenia dla firm, które chcą
otworzyć skup złomu
lub stację demontażu

Informacje na temat uregulowań prawnych 
i ścieżek inwestycyjnych 

Porady dla podmiotów gospodarczych 
i samorządów  

Warsztaty „Jestem Eko” 
i praktyczna nauka segregacji

BRANŻOWY
ZAKRES

Gospodarowanie
odpadami

Sprzęt
do pielęgnacji zieleni

Ekspozycja sprzętu 
i pojazdów dla sektora 

gospodarki komunalnej

Rozwiązania
informatyczne

Gospodarka Obiegu 
Zamkniętego

Recykling paneli
fotowoltaicznych

Technologie i środki 
do czyszczenia i dezynfekcji 

powierzchni

Urządzenia do utrzymania 
czystości ulic, budynków 

i pomieszczeń

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Wspomaganie gospodarki 
odpadami (badania,  

analizy, projektowanie, 
realizacja inwestycji)

Wyroby dla gospodarki 
odpadowej

Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami 
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TO LUDZIE
EKOTECH 60 wystawców wzięło udział w minionej edycji targów 

Ekotech. Zobacz, co mówią i przekonaj się, że warto przy-
jechać do Kielc.

Wiceprezes Zarządu Centrum 
Kooperacji Recyklingu – not for 
profit system sp. z o.o., 
Członek Zarządu Klastra Gospo-
darki Odpadowej i Recyklingu – 
Krajowego Klastra Kluczowego

POLMECANIC GROUP Sp. z o.o. Leango s.c. Właściciel  
BERGMANN POLSKA

Polska EkologiaENERIS 
Dyrektor ds. Komunikacji

Katarzyna 
Błachowicz

Magdalena 
Stępień-Majchrowska

Agata
Pasicka

Tomasz
Legun

Magdalena
Sułek-Domańska

Robert 
Dębicki

Corocznie Klaster Gospo-
darki Odpadowej i Recyk- 
lingu – Krajowy Kla-
ster Kluczowy aktywnie 
uczestniczył w Targach 
Ekotech, podczas któ-
rych w tętniącej życiem 
hali targowej organizo-
waliśmy sesje match- 
makingowe, networkin-
gowe, konferencje, spot- 
kania. 

Pandemia COVID-19 zmie-
niła wiele biznesowych 
planów, lecz dzięki inicja-
tywie Targów Kielce, które 
przeniosły Targi Ekotech  
do wirtualnego świata 
udało nam się odtworzyć 
namiastkę tego tak waż-
nego dla naszej branży 
wydarzenia. 

Udział w targach to dla gru-
py POLMECANIC możliwość 
prezentacji produktowego 
portfolio. To okazja do po-
znania opinii specjalistów 
z branży EKO i aktualiza-
cji wiedzy w tym zakre-
sie, celem wykorzystania  
w dotychczasowych rozwią-
zaniach i metodach prowa-
dzenia biznesu. 

EKOTECH  to „bezpośredni” 
kontakt z organizatorami 
targów, a przede wszystkim 
z potencjalnym klientem. 
Mam nadzieję, że udział  
w targach otworzy nam dro-
gę do szerszej współpracy, 
nie tylko w branży ale także 
powiązanych gałęziach na-
szej działalności.

Targi EKOTECH to dosko-
nała przestrzeń do promo-
cji własnych produktów  
i usług. Jako młoda firma, 
mieliśmy możliwość za-
znaczenia swojego wejścia 
na rynek wśród konkuren-
tów oraz potencjalnych 
partnerów biznesowych. 
EKOTECH to również źró-
dło inspiracji płynącej ze 
spotkania z nowinkami 
technologicznymi.

Nic nie zastąpi bezpośred-
niego kontaktu z klientem 
twarzą w twarz. Mimo 
wszystko byliśmy bardzo 
mile zaskoczeni, że zastęp-
cza forma online spełniła 
swoją rolę. Dzięki sprawnej 
i profesjonalnej organizacji 
targów on-line mogliśmy 
przedstawić wszystkim 
uczestnikom targów nasze 
rozwiązania.

Dodatkowo bardzo cie-
szymy się i dziękujemy za 
nagrodę targów EKOno-
wator dla naszego nowego 
elektrycznego Roll-Pac-
kera, którym można teraz 
zagęścić wszelkie odpady 
w otwartym kontenerze 
jeszcze wydajniej.

Tegoroczne targi Ekotech 
on-line były okazją do za-
prezentowania efektów 
wielomiesięcznej pracy 
nad dobrymi praktykami 
w zakresie altan na od-
pady. Targi Kielce od lat 
gromadzą setki gości na 
swoich wydarzeniach, nie 
tylko związanych z branżą 
komunalną. Daje to moż-
liwość szybkiego dotarcia 
do dużej grupy zaintereso-
wanych naszym tematem, 
przekazania wiedzy w spo-
sób profesjonalny i cieka-
wy. Współpraca z targami 
to także, a może przede 
wszystkim, okazja do na-
wiązania cennych relacji. 

Serdecznie gratuluję orga-
nizacji Targów EKOTECH  
w trudnym momencie 
pandemii.

Mimo okrojonej formy  
z powodu COVID 19,  EKO-
TECH on-line był intere-
sujący i przygotowany jak 
zwykle profesjonalnie.

Zdalne, tym razem, spo-
tkania odbywały się w mi-
łej atmosferze, do której 
przyzwyczaiły kieleckie 
targi. Mam nadzieję, że już 
w przyszłym roku będzie-
my już mieli okazję spo-
tkać się w Kielcach.
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BEZPIECZNE
TARGI SĄ MOŻLIWE

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Stosujemy się do panujących zasad epide-
miologicznych, a wydarzenia organizowa-
ne w Tragach Kielce obywają się w ścisłym 
reżimie sanitarnym. Zapoznaj się z naszymi 
działaniami i czuj się bezpiecznie podczas 
licznych, biznesowych rozmów!

Obowiązkowa dezyn-
fekcja rąk dla wszyst-
kich osób wchodzą-

cych do obiektu

Limitowana i w pełni  
kontrolowana liczba 

uczestników wydarzeń

Systemy rejestracji online 
dla wystawców, mediów  

i zwiedzających

Oznakowane, bez-
pieczne strefy  

do wejścia,  
z zachowaniem 1,5 m 

odległości

1,5m

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego

pomiaru temperatury

Obowiązek
zasłaniania
nosa i ust

O UCZESTNICTWIE W TARGACH (%)

CZYNNIKI DECYDUJĄCE
żródło: ankiety targowe

z zabudową targową wraz z wyliczeniami finansowymi wg oferty specjalnej i cen obowiązujących na targach EKOTECH 2022

* Minimalna powierzchnia do wynajęcia to 6m2. Stoisko z zabudową standardową z możliwością jego modyfikacji. Dodatkowe elementy  
   dostępne są na normalnych warunkach za odrębnym zamówieniem na stosownym formularzu za dodatkową opłatą wg obowiązującego 
   cennika Targów Kielce

marka imprezy
targowej

55

wydarzenia
towarzyszące

25

ilość zwiedzających

Pakiet powierzch-
nia w hali + stoisko 
w zabudowie 
standardowej wraz 
z wyposażeniem: 1 
stół, 3 krzesła,  
1 lada L1 + opłata 
rejestracyjna

47,5

cena

47,5

marka firmy

27,5

przykładowe rozwiązania stoisk

powierzchnia + stoisko w zabudowie standardowej+ opłata rejestracyjna na warunkach specjalnych*

RODZAJ
POWIERZCHNI

KOSZT UDZIAŁU 
DO 31.10.2021
(PLN NETTO)

KOSZT UDZIAŁU 
DO 31.11.2021
(PLN NETTO)

KOSZT UDZIAŁU 
DO 31.12.2021
(PLN NETTO)

KOSZT UDZIAŁU 
OD 1.01.2022
(PLN NETTO)

M2

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej przykładowe rozwiązania stoisk, pomogą Państwu w wy-
borze stoiska zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Opis wyposażenia stoiska z zabudową standar-
dową znajdziecie Państwo na stronie 1 Formularza zgłoszeniowego. W każdej sytuacji służymy radą 
i pomocą w dostosowaniu zabudowy targowej do Państwa potrzeb.

9 3 037 3 298 3 559 3 820

15 4 795 5 230 5 665 6 100

20 6 260 6 840 7 420 8 000

25 7 725 8 450 9 175 9 900

30 9 190 10 060 10 930 11 800

Podane ceny nie uwzględniają 23% VAT
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ZAPROSZENIE
Niniejsze zaproszenie wymaga rejestracji na stronie 
ekotech.targikielce.pl w zakładce Rejestracja Zwiedza-
jących. Po rejestracji otrzymacie Państwo bezpłatny bi-
let wstępu do wydrukowania i zabrania na targi.

23-24 lutego 2022
XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

/TargiEkotech

Godziny otwarcia:
• 23.02.: 9.00-17.00
• 24.02.: 9.00-17.00

Kontakt:
Marcin Musiał
 41 365 12 19
 
musial.marcin@targikielce.pl

Rezerwacje hotelowe:
Anna Kubicka
+41 365 12 37   
 
kubicka.anna@targikielce.pl

ekotech.targikielce.pl /TargiEkotech


