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Drodzy Goście!

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do stolicy regionu świętokrzyskiego. 
Tym większa to przyjemność, bowiem funkcjonuje w Kielcach jeden z najlepszych 
ośrodków targowych w Europie. Agrotech, Las-Expo, Autostrada Polska, Sacro-
Expo czy bardzo prestiżowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to wizy-
tówki Targów Kielce.

Jestem przekonana, że zarówno w trakcie tych wydarzeń, jak i poza sezonem 
targowym znajdą Państwo czas i rzucą się w wir przyjemności obcowania z dziewi-
czą przyrodą Gór Świętokrzyskich, zasmakują w regionalnej kuchni oraz odwiedzą 
owiane legendami magiczne zakątki Kielecczyzny. To wspaniałe miejsce do odpo-
czynku dla całych rodzin, sposób na oderwanie się od codziennych zajęć i ciężkiej 
pracy.

Tu właśnie, w województwie świętokrzyskim, spotkają się Państwo z otwartymi 
i życzliwymi mieszkańcami i gospodarzami regionu. Współczesna administracja to 
zespół profesjonalistów otwartych na potrzeby obywateli. To grupa ludzi, których 
łączy jedna idea – służba społeczeństwu. Naszym priorytetem jest wysoki standard 
pracy i wrażliwość na problemy lokalnych środowisk. Jestem dumna, że jako Woje-
woda Świętokrzyski mogę kierować nowoczesną i przyjazną administracją.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego regionu. 
Wierzę, że pobyt na gościnnej Ziemi Świętokrzyskiej pozostawi w Państwa sercach 
niezapomniane wrażenia.

                        Agata Wojtyszek
                  Wojewoda Świętokrzyski
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Targi godne 
zaufania

Korzystamy z ponad 23 letniego doświadczenia w organizacji wystaw i konferencji

Andrzej 
Mochoń
prezes Zarządu
Targów Kielce

4 |

Niesłabnąca tendencja 
wzrostowa. Tak Światowe 
Stowarzyszenie Przemysłu 
Targowego charakteryzuje 
polski rynek targowy, 
od co najmniej 2011 roku.  

Targi Kielce, jako drugi ośrodek wysta-
wienniczo-kongresowy w Europie Środkowo-
Wschodniej wpisują się w ten trend i utrzymują 
na fali wzrostu. O ocenę „flagowych” imprez 
i debiutów roku 2015, pytamy dr. Andrzeja Mo-
chonia, prezesa Zarządu Targów Kielce.

- Branża targowa nie ma na co narze-
kać w 2015 roku, a jak wypada bilans wy-
darzeń w Targach Kielce?    

 - Dobrym przykładem stałego wzrostu 
jest ubiegłoroczny 23. Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego. Jeszcze 2-3 lata temu 
gromadził około 400 wystawców. W 2015 roku, 
po raz pierwszy przekroczył 500 firm, a do-
kładnie było ich 538 z 30 krajów. Wystawę 
zobaczyło 20 tysięcy zwiedzających z ca-
łego świata. Gościliśmy rekordową liczbę 
dziennikarzy - aż 564 z krajowych i świa-
towych mediów zdecydowało się rela-
cjonować kieleckie MSPO, a w efekcie 
Targi Kielce pojawiały się w ponad 3 
tysiącach informacji prasowych, te-
lewizyjnych, internetowych. Okazuje 
się, że skutecznie doganiamy wysta-
wy w Londynie i Paryżu. 

W 2015 roku, porównując 
go z rokiem poprzednim, wzrosła 
zarówno powierzchnia imprez targo-
wych, jak i liczba wystawców. Niemal 
o 6 procent zwiększyła się także liczba 
osób zwiedzających branżowe wystawy 
w Targach Kielce. Okazuje się, że mimo 

rozwoju internetu i wielu możliwości kontaktu, 
nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań B2B.

- Targi rolnicze, przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, dziecięce także radziły sobie 
dobrze w ubiegłym roku … 

 - Wiele branż zaufało naszemu po-
nad 23-letniemu doświadczeniu. Zgodnie 
z najnowszym hasłem identyfikującym Targi 
Kielce - jesteśmy Targami godnymi zaufa-
nia. Agrotech odnotował rekord frekwencji 
i powierzchni wystawienniczej - 61,5 tysiąca 
gości zwiedziło wystawę, zajmującą ponad 
60 tysięcy metrów kwadratowych. Jest ona 
największym w Polsce rolniczym wydarze-
niem organizowanym w halach. Targi branży 
dziecięcej Kids`Time zwiększyły o połowę 
liczbę wystawców, stając się jedną 
z najważniejszych imprez bran-
ży w Europie Środkowo-
Wschodniej. 18 
tysięcy specjali-
stów bran-
ży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych przyjechało 
natomiast na Plastpol, gdzie prezentowało się 
ponad 800 firm z aż 30 krajów. Branża dro-
gowa chwaliła targi budownictwa drogowego 
Autostrada-Polska, które uzupełniono w 2015 
roku o wystawę Europarking. 

- Jak w ciągu ostatniego roku rozwinęło 
się Centrum Kongresowe Targów Kielce?

- Właściwie nie ma już targów, którym nie 
towarzyszą konferencje czy kongres. Kielce 
są przykładem, że taka synergia 
działa na korzyść wie-
lu branżowych 
w y d a -
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rzeń. Cieszy mnie, że coraz więcej spośród 
700 wydarzeń w Centrum Kongresowym, do-
tyczy świata nauki i medycyny. Dobrze czują 
się w Kielcach stomatolodzy - w 2015 roku, 
kolejny raz ponad 1100 lekarzy wzięło udział 
w Festiwalu Stomatologii Dentopolis. Zaufali 
nam też, między innymi, kardiolodzy i ginekolo-
dzy, organizując u nas swoje konferencje. Dziś 
Centrum Kongresowe Targów Kielce może 
zająć się organizacją dowolnych wydarzeń - 
od pomysłu po ich kompleksową realizację. 
Wykorzystujemy potencjał w postaci nowocze-
snego zaplecza audiowizualnego, funkcjonal-
nie zaprojektowanych sal konferencyjnych. Ko-
rzystamy z ponad 23-letniego doświadczenia 
organizacji wystaw z towarzyszącymi im kon-
ferencjami i szkoleniami. Konkurencja w branży 
kongresowo-konferencyjnej jest duża, bo am-
bicję organizacji tego typu wydarzeń ma niemal 
każdy hotel, nie mówiąc o ośrodkach wysta-
wienniczych w kraju. 

- Najbardziej udany 
debiut 2015?

- Jesienne targi Hort-Technika, okazały się 
dobrym pomysłem dla branży owocowo-wa-
rzywnej. Stały się naturalnym uzupełnieniem 
oferty rolniczego Agrotechu. Debiutująca Hor-
t-Technika uzyskała 50 procent powierzchni, 
jaką osiągają podobne polskie wystawy z kil-
kuletnim stażem. Ekspozycję obejrzało niemal 
3 tysiące osób. Dołożymy starań, by rozwija-
ły się zgodnie z oczekiwaniami sadowników 
i producentów warzyw.

- Jakie wydarzenie zrobiło wrażenie 
na gościach targów?

- Wiele słów uznania usłyszałem od osób, 
które miały okazję wysłuchać niezwykłego wy-
konania utworów Krzysztofa Pendereckiego 
na uroczystej gali targów Sacro-
expo. Podczas jednego 
z utworów 
sam 

mistrz dyrygował filharmonikami kieleckimi. 
To było wyjątkowe przeżycie dla słuchaczy. 
Zupełnie inny charakter miało lądowanie śmi-
głowców wojskowych podczas MSPO, a ob-
serwujący tę chwilę goście salonu obronnego 
wspominają ją jako spektakularną. W grudniu, 
podczas targów Modny Ślub, miały miejsce 
prawdziwe zaręczyny. To pokazuje, że jako 
Targi jesteśmy przygotowani na każdą okolicz-
ność, a wyzwania mobilizują nas do nie-
standardowych działań.

- Dziękujemy za 
rozmowę. 
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- Znowelizowane przepisy są dla naszych 
klientów niezwykle istotne, ponieważ chronią 
ich przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą 
pomysłów. Tego od wielu lat oczekiwali nasi wy-
stawcy. Ponadto niewątpliwie zmiany te wpłyną  
na liczbę innowacyjnych projektów i produktów 
prezentowanych na naszych targach. 

Bożena 
Staniak
wiceprezes Zarządu
Targów Kielce

Nowelizacja 
ustawy  
ochroni 
innowacje  
i prototypy

Wystawcy targów już bezpieczni

Teraz już nikt nie podkradnie ich pomy-
słu. Ochronę zapewni im nowelizacja 
ustawy „Prawo własności przemysło-
wej”. 

Przed nowelizacją ustawy, firmom, 
które chciały zagwarantować sobie 
ochronę prawa własności, prezentującym 
na publicznych targach w Polsce „nowo-
ści”, przepisy prawa nakazywały rejestra-
cję wzoru w Urzędzie Patentowym lub 
Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrz-
nego. Należało to zrobić przed prezenta-
cją innowacji podczas targów. 

Teraz ochronę gwarantuje certyfikat 
bezpieczeństwa z wystawy wydawany 
przez organizatora targów, na których 
odbyła się prezentacja produktu czy 
prototypu. Taki dokument wydawany 
jest również na światowych imprezach 
targowych. Wystawcy już od dawna 
oczekiwali zmian, które bez takich jak 

dotychczas formalności, pozwolą bez 
obaw prezentować na targach swoje 
nowatorskie pomysły i prototypy. 

Firmy wystawiające 
prototypy swoich 
produktów lub 
prezentujące innowacyjne 
rozwiązania na imprezach 
targowych mogą  
czuć się bezpiecznie.
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KIDS’ TIME 

Wielkie spotkanie dla 
dziecięcej branży 
VII Międzynarodowe Targi Zabawek i Artyku-
łów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME - najwięk-
sze spotkanie tego sektora w Europie Środ-
kowo-Wschodniej i jedno z najważniejszych  
na Starym Kontynencie. Wydarzenie co roku 
przyciąga do stolicy województwa święto-
krzyskiego czołowe fi rmy branży dziecięcej 
z Polski i zagranicy. KIDS’ TIME to wystawa 
o charakterze B2B. To tu tworzą się i kształ-
tują się rynkowe trendy w sektorze wózków 
i fotelików, zabawek, ubrań i artykułów dzie-
cięcych. W ubiegłym roku wystawa zgroma-
dziła ponad 320 fi rm z 10 krajów świata. Wy-
darzenie odwiedziło 4238 specjalistycznych 
zwiedzających z 33 krajów. 

STOM 

Przemysłowa wiosna pod 
znakiem STOM 
Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce to cykl 
imprez organizowanych od wielu lat i z roku 
na rok cieszący się coraz większym zainte-
resowaniem. Wystawcy krajowi i zagranicz-
ni, ogromna powierzchnia wystawiennicza 
i wiele nowoczesnych maszyn – kielecki Sa-
lon Technologii Obróbki Metali STOM 2016, 
EXPO-SURFACE, CONTROL-STOM, PNEU-
MATICON, WIRTOPROCESY, SPAWALNIC-
TWO zapowiadają się naprawdę imponująco. 
Te imprezy to łączna prezentacja ponad 500 
fi rm-wystawców z kilkunastu krajów. Corocz-
ny udział w Targach STOM pozwala zaprezen-
tować technologiczne nowości, innowacyjne 
produkty branży, także druk 3D.

AGROTECH I LAS-EXPO
Święto polskiego rolnictwa AGROTECH 
to ulubione targi polskich rolników od 23 
lat! Największe wydarzenie rolnicze w Pol-
sce organizowane w halach - Międzynaro-
dowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 
i towarzysząca im wystawa LAS-EXPO 
gromadzi prawdziwe tłumy. Ubiegłą edy-
cję odwiedziło 61,5 tysiąca osób! Ponad 
700 wystawców z 12 krajów świata pre-
zentowało setki nowoczesnych ciągników, 
maszyn rolniczych, akcesoriów. Ubiegło-
roczna ekspozycja zajęła ponad 60 tysięcy 
metrów kwadratowych. Wystawa to także 
konferencje, szkolenia, spotkania, na któ-
rych poruszane są najważniejsze proble-
my rolników.

Nadchodzące wydarzenia

25-27 lutego 2016

9-11 marca 2016

18-20 marca 2016
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SACROEXPO 

Jedyne takie targi z duszą 
Międzynarodowa Wystawa Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakral-
nej i Dewocjonaliów SACROEXPO od 17 
lat przyciąga do kieleckich targowych hal 
blisko 5000 zwiedzających. To wyjątko-
wy przegląd najnowszych trendów sztuki 
sakralnej i dewocjonaliów, wyposażenia 
kościołów, nowych technik w budownic-
twie sakralnym oraz w dziedzinie konser-
watorskiej. W ubiegłym roku swoją ofertę 
prezentowało 250 wystawców z 12 krajów 
z całego świata. Podczas SACROEXPO 
na uroczystej gali wybitnym osobowo-
ściom świata kultury, sztuki przyznawana 
jest nagroda Papieskiej Rady ds. Kultury 
- Medal Per Artem ad Deum.

17-20 maja 2016 

31 maja – 2 czerwca 2016

20-22 czerwca 2016

PLASTPOL  

20 x PLASTPOL
Już po raz 20. Międzynarodowe Targi Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLA-
STPOL zgromadzą w jednym miejscu ma-
szyny, formy, komponenty dla branży. Ponad 
800 fi rm z 30 krajów świata prezentuje za-
awansowane technologie, jednym z zagad-
nień wydarzenia stał się również recykling. 
Wystawa oceniana jest jako jedna z najlep-
szych imprez sektora przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w Europie. W roku ubiegłym 
odnotowała rekordowy wzrost liczby zwie-
dzających do 18 tysięcy i powierzchni do 30 
tysięcy metrów kwadratowych. PLASTPOL  
to co roku ciekawe konferencje o międzyna-
rodowym charakterze, szkolenia, warsztaty.

AUTOSTRADA-POLSKA 

Najważniejsza Autostrada 
prowadzi do Kielc
Potężne maszyny, pokazy dynamiczne, 
konferencje poruszające najważniejsze 
tematy – tak w skrócie opisać można nad-
chodzące targi AUTOSTRADA–POLSKA. 
W ubiegłorocznej wystawie udział wzięło 
ponad 400 wiodących fi rm z 22 krajów ca-
łego świata, które zaprezentowały swoją 
ofertę na powierzchni niemal 20.000 me-
trów kwadratowych. Ich ekspozycję obej-
rzało ponad 15.000 profesjonalnych zwie-
dzających. Strzałem w dziesiątkę okazał 
się EUROPARKING, debiutujący w roku 
ubiegłym i uzupełniający drogową tematy-
kę branży.  

Nadchodzące wydarzenia
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Nazywamy się Targi. 
Targi Kielce

Co łączy Bonda z drugim ośrodkiem wystawienniczym 
Europy Środkowo-Wschodniej?

Podobnie jak najsławniejszy 
szpieg Jej Królewskiej Mości, 
przedstawiający się zawsze 
tak samo: „Nazywam się 
Bond. James Bond” – kielecki 
ośrodek to miejsce do zadań 
specjalnych. I tak jak bohater 
serii Ian`a Fleminga, Targi 
Kielce, to targi godne zaufania.

W odcinku „W tajnej służbie jej Królewskiej 
Mości” pojawia się śmigłowiec Bell 206 Jet 
Ranger, który ma za zadanie przetransporto-
wać Bonda do bazy Blofeld’a w Alpach. Jeżeli 
brytyjski agent zdecydowałby się odwiedzić 
Targi Kielce, przybycie śmigłowcem nie spra-
wiłoby mu problemu. Od kilku miesięcy w Kiel-
cach czeka bowiem specjalnie przygotowane 
i oznaczone lądowisko. Podczas ubiegłorocz-
nego 23. Międzynarodowego Salonu Przemy-
słu Obronnego skorzystał z niego na przykład 
francuski śmigłowiec H225M Caracal, pro-
dukowany przez Airbus Helicopters. Z pew-
nością jest ono także dużym udogodnieniem 
dla ludzi biznesu, bardzo ceniących swój czas 
i dysponujących prywatnymi maszynami.

Aston Martin 
kontra Jaguar

W najnowszym filmie z serii o Bondzie 
- „Spectre”, agent jadący koncepcyjnym 
Aston Martinem DB10, ucieka ulicami Rzy-
mu przed złoczyńcą pędzącym Jaguarem 

C-X75.  I tutaj Targi Kielce mogłyby stanąć 
na wysokości zadania. W ostatnim roku 
powierzchnia parkingów wokół obiektów 
targowych została powiększona o 2500 m2. 
Oznacza to, że w widowiskowych scenach 
rajdów wokół Targów mogłoby wziąć udział 
prawie 5000 samochodów! Do dyspozycji 
kaskaderów pozostawałyby: garaż wielopo-
ziomowy, garaż podziemny, a także parkingi 
wokół hal i obok ośrodka.

„Spectre” 
okiem kamery

Odpowiednie kamery i ujęcia to element 
kluczowy kina akcji. Jak zdradzał Łukasz 
Bielan, polski operator, pracujący przy naj-
nowszym filmie z serii o najbardziej znanym 
agencie świata - jedna z kamer używana 
podczas kręcenia niezwykle widowiskowej 
sceny w Mexico City ważyła 45 kilogramów. 
Targi Kielce również w tej dziedzinie stawiają 
na nowoczesność. Już w tym roku zmie-
niony zostanie monitoring, z analogowego 
na nowoczesny, cyfrowy. Znacznie zwiększy 
się także liczba kamer pilnujących bezpie-
czeństwa wystawców i zwiedzających.

„Martini wstrząśnięte, 
a nie mieszane”

Eksperci z niemieckiej agencji reklamo-
wej Landor - jak podaje Press - wyliczyli, 
że wpływy z tytułu product placement w naj-
nowszym Bondzie wyniosły 200 milionów 
dolarów. W dzisiejszych czasach, tak jak 
James Bond nie może funkcjonować bez 
„martini, wstrząśniętego, nie mieszanego”, 
tak żadna firma nie może pracować bez 
dobrego połączenia internetowego. Dlatego 
już w tym roku poważną modernizację przej-

dzie targowa sieć internetowa ze szczegól-
nym uwzględnieniem mocy połączeń WiFi 
we wszystkich halach.

Czołg 
z „Golden Eye”

Każdy miłośnik serii Fleminga zna z pew-
nością kultową już scenę z filmu „Golden 
Eye”, kiedy to agent grany przez Pierce-
’a Brosnana goni przestępcę czołgiem T-55 
po ulicach St. Petersburga. Przejazd ciężkie-
go sprzętu może w infrastrukturze spowo-
dować ogromne szkody. Podczas Między-
narodowych Targów Przemysłu Obronnego, 
na blisko 60 tysiącach metrów kwadrato-
wych zewnętrznych terenów wystawowych 
wokół obiektów Targów Kielce, pojawia się 
bardzo duża liczba czołgów, wozów bojo-
wych czy śmigłowców. Na podobną próbę 
podłoże wystawiane jest w trakcie rolniczego 
AGROTECHU – tereny wokół hal zapełnione 
są ciągnikami i innym ciężkim sprzętem. Aby 
nie doszło do żadnej spektakularnej „wpad-
ki”, zmieniona zostanie kostka przy halach F 
i G wraz z umocnieniem podbudowy.

- Obok wielu ostatnio poczynionych inwe-
stycji , jedną z istotniejszych było zamontowanie 
kalenicy na dachu hali E, usprawniło to wentyla-
cję w hali oraz poprawiło warunki pracy poszy-
cia dachu.

Jacek 
Nowak
dyrektor Wydziału 
Administracyjno-
Technicznego 
Targów Kielce

 | 9 
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Ponad 62,5 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni 
pełnej nowych ciągników, 
maszyn i urządzeń rolniczych. 
Ponad 700 firm z kilkunastu 
krajów, najwięksi gracze 
rolniczego rynku.

Eksperci ośrodków doradczych, 
agencji i instytutów oraz ministerstwa 
w jednym miejscu. To w Targach Kiel-
ce, podczas AGROTECHU rozpoczyna 
się rolnicza wiosna. 

Parada najnowszych maszyn i premier na rolniczej wystawie

AGROTECH  
największy w historii!

Międzynarodowe Targi Techniki Rol-
niczej AGROTECH to obecnie najwięk-
sza w Polsce wystawa rolnicza w halach, 
ale ekspozycja wystawiana jest także 
w gigantycznym pawilonie, ustawionym 
na terenie zewnętrznym, a maszyny rol-
nicze prezentowane są także wokół hal. 

- Można śmiało powiedzieć, że 
AGROTECH to część tradycji polskiego 
rolnictwa. Impreza wpisała się na stałe 

w świadomość i kalendarze producen-
tów rolnych, jest ich świętem – mówi 
Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. 
- Doświadczenia Targów Kielce w orga-
nizacji tego wydarzenia są gwarancją 
europejskiego poziomu imprezy. Targi  
od samego początku przygotowywa-
ne były we współpracy z organizacjami 
rolniczymi, z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Nasze wspólne doświad-

Ubiegłoroczne targi AGROTECH odwiedziło 61,5 tysięcy zwiedzających.

Teren zewnętrzny też jest pełen maszyn.

AGROTECH w Kielcach odwiedzają całe pokolenia rolników.
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Przez Sztukę do Boga
Medal Papieskiej Rady do spraw Kultury przyznany! 

Medal Per Artem ad 
Deum wręczany jest 
po raz 12. w czasie 
Międzynarodowej 
Wystawy Budownictwa 
i Wyposażenia 
Kościołów 
Sztuki Sakralnej 
i Dewocjonaliów 
SACROEXPO 
w Targach Kielce. 

Papieska Rada ds. Kultury przyzna-
jąca medal utworzona została w 1982 
z inicjatywy Papieża Jana Pawła II. Me-
dal otrzymują artyści lub instytucje, któ-
rych dorobek artystyczny przyczynia się 
do rozwoju kultury i kształtuje duchowość 
człowieka. Tegoroczni laureaci otrzymają 
medale w czasie uroczystej gali 20 czerw-
ca 2016 roku w Targach Kielce.

Antonina 
Krzysztoń 

– polska pio-
senkarka, kompo-
zytorka i autorka 
tekstów.

Zadebiutowała 
w 1980 r. na Festi-
walu Piosenki Za-

kazanej w Hali Oliwii w Gdańsku. Przez 
długie lata współpracowała z dwoma 
muzykami – Słomą (instrumenty per-
kusyjne) i Kubą (bas), co zaowocowało 
płytami „Kiedy przyjdzie dzień”, „Pieśni 
Wielkopostne Wołanie”. Gra wiele kon-
certów w kościołach, choć jej piosenki 
trafiają do ludzi o różnych przekona-
niach. Artystka jest nie tylko twórcą 
muzyki do większości piosenek, które 
śpiewa, ale także autorką tekstów. 

Arvo Pärt - 
estoński kompozy-
tor muzyki chóralnej 
i instrumentalnej.
Laureat między inny-
mi Wielkiej Nagrody 
Kulturalnej Stowa-
rzyszenia Estońskie-
go w Sztokholmie 
(1983) oraz Nagrody 

im. Herdera przyznawanej przez Uniwersy-
tet Wiedeński (2000). W roku 2009 wyda-
na została płyta „In Principio”, zawierająca 
kompozycje napisane w latach 1989-2005. 
Jedna z nich, Cecilia, Vergine Romana, zo-
stała pierwszy raz zaprezentowana w Turynie 
z okazji igrzysk olimpijskich w 2006 roku. Naj-
nowszym wydawnictwem Pärta jest album 
„Adam’s Lament” (ECM, 2012).

Arnaldo 
Pomodoro 
- włoski rzeźbiarz 
i złotnik.

Światowej sła-
wy, największy wło-
ski rzeźbiarz sztuki 
współczesnej. Jego 
prace zdobią takie 

miasta jak Sorrento, Rimini, Pesaro, Rzym, 
Mediolan, Turyn, Tivoli, Belluno, Kopenha-
gę, Brisbane, Dublin czy Los Angeles. Rzeź-
by Pomodoro stanowią stałe ekspozycje 
największych muzeów na całym świecie. 
Od 1954 mieszka i pracuje w Mediolanie.

czenie pozwala szybko i skutecznie re-
agować na potrzeby wystawców i od-
wiedzających. 

 Zakres targów obejmuje nie tylko 
ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia 
do produkcji zwierzęcej i roślinnej, ale 
również nasiona, środki ochrony roślin, 
nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz bu-
downictwo inwentarskie. Program imprezy 
uzupełniają konferencje, warsztaty, semi-
naria tematyczne, ciekawe eventy.

Tradycją targów AGROTECH są Złote 
Medale i wyróżnienia dla nowoczesnych 
rozwiązań konstrukcyjnych, innowacyj-
nych maszyn, linii produktów. To w Kiel-
cach następuje prezentacja laureatów 
konkursu Maszyna Rolnicza Roku i Tractor 
of The Year.  Między innymi dlatego kielec-
kie targi to od lat także symbol rolniczych 
premier i prezentacji nowości.

Wystawy Budownictwa 

AGROTECH to miejsce prezentacji i wielkich 
premier.

LAS-EXPO uzupełnia rolniczą wystawę.
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Wybudowanie 
22-piętrowego wieżowca, 
w którym znajdą się 
lokale  dla startupów, 
uzbrojenie kilkunastu 
hektarów gruntów, a także 
współpraca z inwestorami 
z Kanady przy budowie 
kliniki medycznej, to tylko 
część planów  KPT  
na 2016 rok.

Pracownicy Parku przygotowują 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, 
który zakłada uzyskanie dofinansowa-
nia na uzbrojenie kolejnych terenów 
pozyskanych przez miasto dla Kielec-
kiego Parku Technologicznego.

- Chcemy uzbroić tereny i przy-
gotować je na potrzeby inwestorów. 
Już dziś wiemy, że zainteresowanie 
jest duże. Kończy się budowa zakła-
du  firmy Marbach, a niebawem mamy 
nadzieję, że tuż obok rozpoczną się 
kolejne inwestycje – mówi Szymon Ma-
zurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku 
Technologicznego. 

Dodaje, że trwają rozmowy w spra-
wie budowy kliniki medycznej przy uli-
cy Olszewskiego. Zainwestować w tej 
części miasta chce przedsiębiorca 
z Kanady. Jak podkreśla dyrektor KPT, 

ważnym elementem rozwoju instytucji 
będzie tworzenie warunków dla rozwo-
ju startupów. Kielecki  stara się o dofi-
nansowanie na ten cel. Pierwsze środki 
może pozyskać już niebawem.

- Kielecki Park Technologiczny to 
nasza duma i jedna z najlepszych wizy-
tówek Kielc. Inne miasta patrzą z zazdro-
ścią i podziwem na jego dynamicznym 
rozwój. Dlatego tak bardzo zależy nam  

Ambitne plany Kieleckiego Parku Technologicznego 

Tak się nowocześnie 
inwestuje

na tym, żeby pozyskiwać nowe tereny i in-
westować w dalszy jego rozwój.  Chcemy 
tymi działaniami dać szansę szczególnie 
młodym ludziom, stworzyć im takie wa-
runki, by tu mogli znaleźć pracę, zakładać 
rodziny i zostawać na stałe. Chcemy też 
do stolicy Świętokrzyskiego ściągać nie 
tylko przedsiębiorców z całego kraju, ale 
i partnerów zagranicznych. Stąd m.in. po-
mysł na zagospodarowanie nieruchomo-
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- Kielecki Park 
Technologiczny  

to nasza duma i jed-
na z najlepszych wizytówek Kielc. Inne mia-
sta patrzą z zazdrością i podziwem na jego 
dynamiczny rozwój.

Prezydent 
Kielc 
Wojciech  
Lubawskiści po Chemarze – mówi prezydent Kielc 

Wojciech Lubawski.
Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, 

jedna z uchwał dotyczyć będzie zakupu bu-
dynku tej firmy na potrzeby KPT. Instytucja 
realizuje w ten sposób plany władz miasta. 
Jednocześnie z uzbrajaniem terenów dla 
inwestorów rozpocznie się inwestycja Miej-
skiego Zarządu Dróg, czyli budowa przebi-
cia ulicy Olszewskiego do Zagnańskiej i Wi-

tosa. Jak szacuje Szymon Mazurkiewicz, 
dzięki realizacji wyznaczonych zadań, pracę 
może otrzymać nawet tysiąc osób.

Kielecki Park Technologiczny to innowa-
cyjne środowisko biznesowe, funkcjonujące 
w obrębie nowoczesnej infrastruktury. Park 
pomaga w rozpoczęciu działalności go-
spodarczej i stawianiu pierwszych kroków 
w biznesie, a firmom już istniejącym sprzyja 
w dynamicznym rozwoju.
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Krok w przyszłość 
marki własnej

Zmieniona formuła wydarzenia od 2 lat 
organizowanego w Kielcach ukierunkowuje 
je na przyszłość tego sektora. Istotny atut 
to profesjonalna konferencja Future Private 
Label, przekazująca wiedzę praktyczną.

Konferencja i Targi PLME 
Future Private Label  
w Kielcach

Przedstawione zostaną nowe trendy, 
kierunki rozwoju i doświadczenia zdobyte 
przez sieci handlowe. Głos zabiorą prele-
genci - praktycy branży z Polski i Europy: 
dyrektorzy handlowi, szefowie działów 

zakupów, dyrektorzy ds. marki własnej. 
Warto odwiedzić Kielce 15-16 czerwca, 
by dowiedzieć się, jak skutecznie rozwijać 
sektor private label.

Zarówno Konferencja, jak i Targi PLME 
dedykowane są producentom marek wła-
snych, odbiorcom hurtowym i najważniej-
szym sieciom handlowym. Dzięki skon-
centrowaniu w jednym miejscu wszystkich 
podmiotów zainteresowanych działaniami 
w sektorze marek własnych, Targi Kielce 
są dobrym miejscem do prezentacji naj-
nowszej gamy produktów, nawiązania sze-
rokich kontaktów biznesowych. W ciągu 
dwóch lat, podczas targów zaprezentowały 
się firmy z Polski, Niemiec, Holandii, Litwy, 
Ukrainy, Węgier, Serbii, Włoch, Austrii, Bel-
gii i Czech.     

Ważną częścią strategii marki własnej 
jest opakowanie produktu, komunikacja 
wizualna. W 2016 roku Konferencji i Tar-
gom Producentów Marek Własnych towa-
rzyszyć będzie konkurs na najlepsze opa-
kowanie produktu private label.

III Konferencja i Targi 
Producentów Marek 
Własnych PLME Future 
Private Label w Targach 
Kielce to pierwsze w Polsce 
i w Europie Środkowo- 
Wschodniej wydarzenie  
w 100 procentach 
poświęcone zarządzanie 
markami własnymi. 
Zaplanowano 
je na 15-16 czerwca 2016.

Opakowania to ważny atut produktu marki własnej.

Targi i Konferencje Future Private Label pozwala na nawiązanie wielu kontaktów w branży.
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cieli agencji rządowych, organizacji kra-
jowych i międzynarodowych, których za-
daniem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
chemicznego i reagowanie kryzysowe.

CHEM-SAFETY-EXPO  
z potencjałem

- Wspólnie rozwijamy inicjatywę global-
ną, służącą podkreśleniu wagi poruszenia te-
matu bezpieczeństwa chemicznego. Mamy 
szansę na rozbudowanie inicjatywy w zakre-
sie bezpieczeństwa chemicznego - kongres  
i szkolenia plus targi, przeprowadzone wspól-
nie, to doskonała przestrzeń do wymiany na-
lepszych praktyk – mówi ambasador Krzysz-
tof Paturej, prezes ICCSS.

Szeroki zakres 
branżowy

Podczas CHEM-SAFETY-EXPO wystaw-
cy przedstawią najbardziej zaawansowa-
ne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 
procesowego i cybernetycznego, a także 
bezpieczeństwa miejsca pracy. Istotnym 

elementem wystawy będą także techniki 
transportu, składowania i utylizacji materia-
łów niebezpiecznych, wyposażenie dla służb 
ratowniczych, jak również techniki laborato-
ryjne i analityczne.

Podczas specjalistycznych targów po-
święconych bezpieczeństwu chemicznemu 
nie może zabraknąć także ekspozycji z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej i przeciw-
wybuchowej, a także ochrony osobistej. 

Merytorycznie  
o bezpieczeństwie  

chemicznym

CHEM-SAFETY-EXPO to także dosko-
nała okazja do merytorycznych spotkań, 
przedstawienia wyników najnowszych ba-
dań naukowych, zaprezentowania inno-
wacyjnych procedur i literatury branżowej, 
jak również pogłębienia 
wiedzy na temat naj-
nowocześniejszych 
rozwiązań z dziedzi-
ny bezpieczeństwa 
chemicznego.

CHEM-SAFETY-EXPO 
po raz pierwszy

„Chemia żywi, leczy, ubiera, buduje” – slo-
gan z socjalistycznej Polski lat siedemdzie-
siątych zawiera w sobie wiele racji. Oczywi-
ście chemia mądrze wykorzystywana jest 
bardzo pomocna człowiekowi. Ale oprócz 
pozytywnego wkładu w nasze życie, niesie 
ze sobą wiele zagrożeń. Zagrożenia te mo-
żemy zaobserwować na co dzień, niestety w 
dzisiejszych czasach coraz częściej mówimy 
także o globalnych, militarnych zagrożeniach 
chemicznych. Targi Kielce, wyspecjalizowane  
w organizacji profesjonalnych wystaw B2B 
mają propozycję dla fachowców z branży bez-
pieczeństwa chemicznego.   

Bezpieczeństwo  
chemiczne priorytetem

Międzynarodowe Targi Bezpieczeń-
stwa Chemicznego to pierwsze w Polsce 
wydarzenie targowe związane z tą bran-
żą, które odbywać się będzie równolegle  
z obradami Światowego Kongresu Bez-
pieczeństwa Chemicznego. Głównym 
celem targów jest prezentacja oferty pro-
ducentów, firm handlowych i usługowych, 
laboratoriów, skierowanej do przedstawi-

Wielki debiut CHEMSS  
oraz CHEM-SAFETY-EXPO  
18-20 kwietnia 2016  
w Targach Kielce
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Cel: wyróżnić się 
wśród branży

Efektowne stoisko to dobry sposób, by zostać targową gwiazdą

Atrakcyjnie opakowany 
produkt jest 
sprzedawany częściej. 
Większe zaufanie budzą 
ludzie zadbani 
i dobrze ubrani. Czy taka 
sama filozofia powinna 
przyświecać targowemu 
marketingowi w kwestii 
organizacji stoiska? 
Zdecydowanie TAK!

Przestrzeń targowa, rozumiana już 
nie wyłącznie, jako miejsce sprzeda-
ży, zaczyna funkcjonować jako miejsce 
skutecznej prezentacji oraz komunikacji 
z potencjalnymi partnerami lub konsu-
mentami. Taka zmiana może wynikać 
z coraz większej roli spotkań w strategii 
promocyjnej wielu firm. Ulotki, plakaty, 
bannery i cały wachlarz reklam stan-
dardowych, to jedynie pierwszy krok. 
Klienci są coraz bardziej wymagający 
i chcą widzieć, że firma z zaangażowa-
niem próbuje do nich dotrzeć – z zaan-
gażowaniem i z ciekawą historią. A taką 
historię buduje się na przykład poprzez 
udział w wydarzeniach targowych. 

Narzędziem targowego marketingu 
jest stoisko – mały, ale bardzo ważny 
element budujący obraz konkretnej fir-

my. To miejsce, które powinno zatrzy-
mać i zachęcić do rozpoczęcia dialogu 
bądź stawiania pytań. 

Szukając doświadczo-
nych partnerów

- Lata budowania naszego prestiżu, 
jako drugiego ośrodka wystawiennicze-
go w Europie Środkowo-Wschodniej to 
również lata nabierania doświadczeń 
i wyrabiania własnej opinii na temat tego, 
co  przekłada się na efektywność targów – 
mówi Dariusz Michalak, dyrektor Wydziału 
Targów. – Targi Kielce to liczone w tysią-
cach metry kwadratowe wystaw. Każda 
wystawa to setki stoisk. Zdajemy sobie 
sprawę jak istotna jest ich rola.  Dlatego 
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- Każda wy-
stawa w Targach Kielce to setki stoisk. 
Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest 
ich rola. Dlatego ciągle rozwijając się, 
zainwestowaliśmy swój potencjał i do-
tychczasową wiedzę w kolejny obszar 
naszej działalności – projektowanie 
stoisk indywidualnych. Nasze projekty 
to ozdoba nie tylko wystaw w Polsce, 
ale i zagranicą.

Dariusz 
Michalak
dyrektor
Wydziału Targów 
w Targach Kielce

ciągle rozwijając się, zainwestowaliśmy 
swój potencjał i dotychczasową wiedzę 
w kolejny obszar naszej działalności – pro-
jektowanie stoisk indywidualnych. 

Pewność, jakość, 
kompleksowość

Targi Kielce działają intensyw-
nie na rynku projektowania i budowy 
stoisk indywidualnych od 2014 roku. 
Zespół projektantów, architektów 
i techników czuwa nad realizacją pro-
jektu od pierwszego kontaktu z klien-
tem, aż po oddanie gotowej realiza-
cji. Oferta zaczyna się od rozwiązań 
powszechnie stosowanych (np. sto-
iska systemowe), aż po całkowicie 

zindywidualizowane. - Nasze projekty 
to ozdoba nie tylko wystaw w Polsce, 
ale wielu wydarzeń zagranicznych. Fir-
my, które nam zaufały i zdecydowały 
się skorzystać z naszego doświadcze-
nia w projektowaniu stoisk zostawia-
ją bardzo pozytywne opinie. Pomysł 
na stworzenie profesjonalnego zespołu 
ds. projektowania stoisk to był strzał 
w dziesiątkę – wspomina Dariusz Mi-
chalak. 

Targowe stoisko to scena. By mieć 
szasnę zaistnienia w „stoiskowym sho-
w-biznesie” warto poszukać kogoś, 
kto nas poprowadzi i pokaże, jak moż-
na to zrobić. Dwadzieścia cztery lata 
doświadczenia na rynku wystawienni-
czym są gwarantem jakości i pewności 
wykonania.
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Centrum Kongresowe 
Targów Kielce zapisało 
się w historii polskiej  
kulturystyki, jako 
miejsce organizacji 
Mistrzostw Polski 
Kobiet, Mężczyzn  
i Par w Kulturystyce  
i Fitness. 

W jednym miejscu spotkać można 
było ponad 400  zawodników i zawodni-
czek, a same zmagania o tytuł Mistrza 
i Mistrzyni Polski oglądało ponad 3 tysią-
ce zwiedzających. Zachęceni pozytyw-
nym odbiorem wydarzenia Kulturystyka 
i Fitness rozwinęliśmy jego podstawową 
formułę, pretendując do tytułu sportowej 
stolicy Polski, już nie tylko w samej kul-
turystyce. 

FIT Weekend to największe multispor-
towe wydarzenie w Polsce południowo– 
wschodniej. W jednym miejscu łączymy 
sport, zdrowie i urodę. W Targach Kielce 
od 23 do 24 kwietnia 2016 odbędą się 
prestiżowe zawody sportowe, a szerokie 
grono firm związanych z branżą sportów, 
siłowych, fitness i zdrowym trybem życia 
zaprezentuje swoje produkty i usługi. 

W programie  
wydarzenia: 
• Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn  

i Par w Kulturystyce;
• Grand Prix Fitness
• Pole Dance Show – największe Ogól-

nopolskie Zawody w Pole Dance;
• Gala MMA – Spartan Fight 3;
• Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA;
• Puchar Polski w Wyciskaniu Leżąc 

Klasycznym;
• Strefa Workout;
• Jatomi Fitness Festiwal
• Targi Zdrowia i Urody Active&Beauty.

Siła tkwi w Targach Kielce!

FIT Weekend - ekstremalne 
sportowe doznania
23 i 24 kwietnia 2016

Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Fitness 2015 w Kielcach.

Coraz więcej pań bierze udział w kieleckiej imprezie.

Wyciskanie leżąc klasyczne pojawi się też 
w 2016 roku.
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O krawacie słów kilka
Jak nosić się pod szyją na targach i nie tylko

Zdaniem Tomasza Godźka, właści-
ciela sklepu Poszetka.com, w Polsce 
najlepiej sprzedają się krawaty mięsi-
ste, o klasycznych wzorach w paisleye 
czy groszki. We Włoszech popularne 
są te bez podszewki, uszyte z wyjąt-
kowych materiałów, np. z szantun-
gu – chropowatej odmiany jedwabiu. 
W Polsce jednak dominuje stosowna 
elegancja. Nic w tym złego, ale warto 
podpatrywać Włochów i ich filozofię 
ubioru, zwaną „sprezzaturą”. W tym 
jednym pojęciu mieści się wizja męż-
czyzny ubranego idealnie, który jed-
nak nie wygląda jak wycięty z szablo-
nu. „Sprezzatura” oznacza bowiem 
zgodność z kanonem, ale przyprawio-
ną szczyptą nonszalancji, delikatnego 
szaleństwa, które nie jest przypad-
kowe, lecz wkomponowane w całość 

z wyczuciem i smakiem. W przypadku 
krawata, może to być wyrazisty ele-
ment kolorystyczny, niekonwencjonal-
ny wzór, oryginalne wiązanie. Chcąc 
uzyskać taki efekt, najprościej zagrać 

Zdecydowana większość 
polskich mężczyzn,  
na co dzień pod szyją nie 
nosi nic, bo świat mody 
zdominowały stroje casualowe. 
W sytuacjach oficjalnych 
panowie stawiają jednak 
na krawat. To on dodaje 
szyku i elegancji spotkaniom 
biznesowym. Przygotowaliśmy 
kilka wskazówek, jak nosić  
go modnie i wygodnie.

Pięć wskazówek  
jak dobrać krawat

1. Krawat powinien sięgać do klamry 
paska.

2. Szerokość krawata powinna 
być dobierana do postury. Śledzik, 
który dobrze wygląda na szczupłych 
mężczyznach, dla panów z brzusz-
kiem jest nieodpowiedni.

3. Kolor krawata powinien być 
zbliżony do koloru marynarki (nie ko-

właśnie krawatem. Polacy nie mają 
tego we krwi, ale widzę po zamówie-
niach, że zainteresowanie bardziej 
oryginalnymi tkaninami powoli rośnie 
– dodaje Tomasz Godziek.

szuli) lub o ton ciemniejszy. Gdy już 
opanuje się tę zasadę, można kra-
wat potraktować swobodnie – jak 
Włosi, którzy uwielbiają nieformalną 
elegancję.

4. Im twarz bardziej okrągła, tym 
węzeł krawata powinien być więk-
szy. 

5. Krawat należy rozwiązywać za 
każdym razem i potem wiązać od 
nowa. W przeciwnym szybko się 
odkształci.
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Wizualnie 
minimalnie

Atrybutem dobrego wizerunku jest 
identyfikacja wizualna, która jest pierw-
szym elementem kontaktu z otoczeniem. 
To ona buduje pierwsze wrażenie. Warto 
więc poświęcić czas, by przeanalizować jej 
poszczególne elementy i stopień dopraco-
wania.

Mniej znaczy więcej

- Naczelna zasada - mniej znaczy więcej 
- sprawdza się idealnie w tej sytuacji. Mini-
malizm jest dyscypliną projektową i dziedziną 
sztuki. Polega na osiągnięciu maksymalnego 
działania na widza, przy minimum środków 
wyrazu. Wszystkie skuteczne środki prze-
kazu wizualnego czy propaganda kieruje się 
właśnie tą zasadą. Pomysł na kreację musi 
być ciekawy, prosty, czytelny - mówi Michał 
Obiedziński, grafik, kierownik Działu Gra-
ficznego Targów Kielce. -  Tak jak w życiu,  
o wzbudzeniu emocji decydują pierwsze se-
kundy. Minimalizm, który ma mocne działanie 
na widza nie wynika z wirtuozerii projektanta, 
jest efektem długiej pracy, prób, a czasem 
nawet niepowodzeń. Opracowanie dobre-

go wizerunku identyfikacji wizualnej firmy to 
miesiące pracy, które wbrew pozorom, nie 
zaczynają się od projektowania, ale właściwie 
się na nim kończą.

Cztery etapy 

Planując strategię kreacji wizerunku za-
czynamy od planowania – zbierania materia-
łów. Warto prześledzić stan obecny wizerun-
ku, trendy panujące na rynku, konkurencję, 
najciekawsze przykłady projektowania. Moż-
na dzięki temu lepiej poznać zasady panują-
ce w dziedzinie w której działamy. Po drugie 
- analiza. Warto pomyśleć, jakie cele strate-
giczne dla firmy musi osiagnąć identyfikacja. 
To etap, ważny dla osób, które będą posługi-
wały się identyfikacją firmy lub marki. Wnioski 
warto zebrać w postaci opisu. To klaruje cel, 
jaki sobie stawiamy. Projektowanie to trzeci 
etap, najbardziej złożony i czasochłonny, wy-
magający pragmatyzmu, dystansu i cierpli-
wości. Pamiętajmy jednak, że czas przekłada 
się na jakość projektu i na jego sukces. Koń-
cowym etapem jest wprowadzanie popra-
wek i wdrożenie projektu do realizacji.

- Powyższy opis działań może się prze-
kształcić w miesiące pracy, jednak efekt sta-
je się współsprzymierzeńcem w sukcesie. 
Dzięki temu potencjał firmy będzie bardziej 
dostrzegalny, a sposób myślenia - doceniony 
przez widza, który odkrywa go w pierwszym 
kontakcie z firmą lub produktem. Także sama 
zmiana wizerunku staje się sygnałem dla 
otoczenia, mówiącym o dynamicznej strate-
gii, otwartości na zmianę oraz świadomości 
rynku. 

Bezcenny efekt 

Wypracowany wizerunek często jest 
przez wiele lat eksploatowany z powodze-
niem. Obecny w projektowaniu minimalizm 
jest uniwersalny, dzięki temu ponadczasowy. 
Wiele identyfikacji wizualnych firm przecho-
dzi przez lata niewielkie zmiany, wszystko 
dzięki temu, że ich wizerunek jest budowany 
od początku, na opisywanych tu założeniach 
i regułach. Minimalizm opiera się modom  
i trendom, jest niewyczerpanym źródłem in-
spiracji i dążeń projektantów - dodaje Michał 
Obiedziński. 

Skuteczna strategia promocji firmy lub marki

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. 
Ta zasada ilustruje problem, 
z którym mierzy się każdy, 
starając się osiągnąć sukces. 
W biznesie ważny jest nie 
tylko jego model, ale także 
zasady działania. Natomiast 
to, co dostrzegamy na samym 
początku, to „opakowanie”

Każdy pomysł można ciekawie opakować, dzięki dobrej strategii i minimalizmowi wizerunek przykuwa uwagę i niesie ciekawe przesłanie.
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Sprzedaż gry prowadzona jest 
przez Małopolski Instytut Kultury 
w Krakowie. Szczegółowe informacje 
można uzyskać na stronie interneto-
wej: www.csb.mik.krakow.pl, drogą 
mailową: csb@mik.krakow.pl lub tele-
fonicznie pod nr telefonu 509 559 048.

Chłopska Szkoła  
Biznesu
Steve Jobs, Bill Gates, 
Ronald McDonald – twarze 
wielkich koncernów i wielkich 
sukcesów w biznesie. 
Niejeden wschodzący 
przedsiębiorca szuka inspiracji 
wśród tych, którzy już wspięli 
się na szczyty zawodowej 
kariery. Zaskakującym 
faktem jest, że nie trzeba 
szukać daleko wielkich 
przedsiębiorców. Przykład 
płynie prosto z polskiej ziemi.

Dochodowe interesy, jakie prowa-
dzili w XVIII w. chłopi ze wsi Andry-
chów w Małopolsce to międzynaro-
dowy fenomen. Nauka płynąca z ich 
zaradności i przedsiębiorczości została 
opracowana i wydana przez Małopolski 
Instytut Kultury w Krakowie w formie 
symulacyjnej gry ekonomicznej o na-
zwie „Chłopska Szkoła Biznesu”. Gra 
rozwija kreatywność, uczy oceny ryzy-
ka, podejmowania decyzji oraz kształ-
tuje postawę przedsiębiorczą.

Strateg 
w chłopskim stroju

Udział w grze może wziąć jedno-
cześnie od 12 do 30 osób. Uczestnicy 
wcielają się w role przedsiębiorczych 

Gra ekonomiczna oparta na filozofii biznesu według polskiego chłopa

andrychowskich rzemieślników: tka-
czy, piekarzy, kowali i samodzielnie lub 
w dwuosobowych spółkach, prowadzą 
swoje interesy. Produkują towary, han-
dlują nimi na jarmarku oraz organizują 
wyprawy handlowe do miast XVIII-
wiecznej Europy. Aby zbudować swój 
majątek należy wykazać się odrobiną 
sprytu, umiejętnym prowadzeniem ne-
gocjacji i handlowania z innymi uczest-
nikami. 

Po co powstała  
Chłopska Szkoła Biznesu?

Gra w atrakcyjny sposób ukazuje 
mechanizmy funkcjonowania gospo-
darki wolnorynkowej, promuje postawę 

przedsiębiorczą, rozwija kompetencje 
społeczne graczy m.in. umiejętności 
negocjacyjne i komunikację w grupie 
oraz integruje. Świetnie nadaje się za-
równo, jako element szkolenia, narzę-
dzie integracyjne oraz jako atrakcja 
podczas firmowych spotkań. 

Wyjątkowa gra świetnie nadaje się jako element szkolenia.
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Pracownicy 
Roku 2015 
nagrodzeni

Emocje sportowe sięgnęły zenitu, 
kiedy zgłoszeni zawodnicy zmaga-
li się w dwóch kategoriach.  Wśród 
nich prezes Andrzej Mochoń, dyrektor 
Andrzej Kiercz i pracownicy: Marle-
na Baradziej, Iwona Jachacy, Jolanta 
Grębowiec, Małgorzata Róg-Giacosa, 
Albert Szczepanek, Leszek Zajęcki, 
Krzysztof Wesołowski. Zawodników 
oceniało jury także złożone z pracow-
ników,  w składzie: dyrektor Maria Wy-
dymus, Partycja Pawlik, Urszula Śre-
niawska i Marcin Lesisz.

Zwycięzcą kreatywnej jazdy  
na czas został Albert Szczepanek, któ-
ry w świetnym stylu pokonał dystans. 
W kategorii kreatywnej jazdy figuro-
wej bezkonkurencyjna była natomiast 
Małgorzata Róg-Giacosa, która ży-
wiołowo tańczyła na lodzie do pio-
senki Michela Jacksona. Zawodom 
towarzyszył głośny doping kibiców  
i komentatorów sportowych zmagań. Za-
wodnicy również zagrzewali się do walki.

Po „zimnym” wstępie, przyszedł 
czas na gorące podsumowanie roku 

Aż 10 osób w 6 kategoriach 
nagrodzono w 14 edycji 
konkursu „Pracownik Roku 2015  
w Targach Kielce” w sześciu 
kategoriach. Zanim jednak 
rozpoczęła się uroczystość, 
na tafli lodowiska na kieleckim 
Stadionie rozegrano I Zawody  
Łyżwiarskie o Puchar 
Wiceprezes Targów Kielce.

Albert Szczepanek był najszybszy i wygrał w 
konkurencji kreatywnej jazdy na czas.
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GRAND PRIX
Aldona Matla

PROFESJONALIZM  
Ewa Buras

DEBIUT 
Małgorzata 
Róg-Giacosa

Gosia Pająk

Edyta Angielska

KREATYWNOŚĆ  
Patrycja Pawlik

Piotr Odziemek

August Misztal

ROZWÓJ 
ZAWODOWY 
Szymon Karbownik

ŻYCZLIWOŚĆ  
Wojciech Gąska

w Targach Kielce. Na Gali głos zabra-
li – prezes Andrzej Mochoń i wicepre-
zes Bożena Staniak. Zaprezentowano 
finansowe wyniki roku 2015, plany 
na najbliższą przyszłość. Pracownicy 
poznali nominowanych i nagrodzonych 
w 6 kategoriach: kreatywność , debiut, 
profesjonalizm, rozwój zawodowy, 
życzliwość oraz Grand Prix. Zwycięz-
cy otrzymali pióra z wygrawerowany-
mi nazwiskami, laureatka Grand Prix 
- wycieczkę do narciarskiego kurortu 
Maso Corto.

Laureaci i nominowani w konkursie „Pracownik Roku 2015”.

Małgorzata Róg-Giacosa wygrała zawody łyż-
wiarskie w kategorii kreatywnej jazdy figurowej.
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euforiaO otwarciu restauracji myślałem od kilku lat.  
Dużo jeżdżę po świecie, sporo widziałem. Miałem okazje 
degustować potrawy z różnych kuchni, pić dobrej klasy wina. 
I tak narodził się pomysł, żeby w Kielcach stworzyć 
wyjątkowe miejsce, z przyjazną atmosferą i dobrym 
jedzeniem. Właśnie spełniłem swoje pozasportowe 
marzenie. Serdecznie zapraszam  

    Karol Bielecki
	 	 	 										Reprezentant	Polski	
	 		 	 														w	piłce	ręcznej

Kielce, ul. Solna 4a lok. 12u, tel. 535 770 370, restauracja@solna12.pl                 facebook.com/solna12

bogaty smak

dobra atmosfera



W PRZYGOTOWANIU

WSZYSCY CHCĄ ŻYĆ 
Hanocha Levina w reż. Dawida Żłobińskiego

NAJBLIŻSZA PRAPREMIERA POLSKA! MARZEC
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RESTAURANT 
CATERING

Kielce, ul. Paderewskiego 20, tel. 41 343 16 40 /montecarlokielce

Rewarded dishes of regional cuisine

TRADITIONAL  
POLISH  
CUISINE
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Teatr im. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach

Restauracja ROCKABILLY



Zapraszamy! Poszukaj inspiracji na www.kongresykielce.pl

Centrum Kongresowe Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
www.kongresykielce.pl, www.targikielce.pl ☎ +48 41 365 12 22

Organizujemy wydarzenia od A do Z z uśmiechem: 
zapewniamy wsparcie techniczne, transport, zakwa-
terowanie, catering i organizację czasu wolnego.

Działamy od 1993 roku • Posiadamy 19 wielofunkcyjnych 
sal konferencyjnych, w tym salę kongresowo - bankietową 
dla 850 osób oraz wyjątkowe sale konferencyjne na wieży 
widokowej • Organizujemy 700 kongresów, konferencji 
i szkoleń rocznie • Co roku odwiedza nas 220 000 osób 
i swoim zaufaniem obdarza 6500 firm.

[centre of attention]

Jedno Centrum — wiele możliwości


