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Polskie Stoisko Narodowe
po raz czwarty

na Targach Pogrzebowych 
w Bolonii

Organizacja Polskiego Stoiska Naro-
dowego na Targach Pogrzebowych 
w Bolonii stała się już tradycją Targów 
Kielce i Polskiej Izby Pogrzebowej. 
Pierwsze takie stoisko zorganizowali-
śmy w roku 2010, a potem systema-
tycznie co 2 lata zabieraliśmy ze sobą 
do Bolonii firmy z Polski. W każdej edy-
cji brało udział 4 wystawców z nasze-
go kraju. 

Tegoroczna edycja była rekordowa jak 
dotychczas. Na Polskim Stoisku Na-
rodowym udział wzięło 7 wystawców: 
Arcum, Bea Stone, Firma R. Sadow-
ski, PIP, Prima-Tech, Rubicon & Vici-
nus, i Targi Kielce jako organizatorzy 
stoiska, promujący zarazem we Wło-
szech – Targi Pogrzebowe Necroexpo 
w Kielcach. 
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Dzięki bardzo dobrej współpracy z organizatorem targów  
Tanexpo, Targi Kielce otrzymują atrakcyjną ofertę na wynajem 

powierzchni i zabudowy stoisk na tych targach. Daje to możliwość 
zaproszenia polskich firm do wyjazdu razem z nami. Stajemy się 

przez to agentem i organizatorem wystawy polskiej,  
pomagając naszym rodzimym firmom w organizacji stoiska  

i ich pobytu w ośrodku targowym w Bolonii.

Polska Izba Pogrzebowa 
– Partner Targów Kielce – współorganizator targów Necro-

expo do Bolonii zabrał ze sobą liczną grupę przedstawicie-
li branży pogrzebowej.

Od początku wystawia się z nami firma Prima-Tech
z Poczesnej k. Częstochowy, która na targach prezentowa-
ła bogaty asortyment akcesoriów funeralnych, a zwiedza-
jący interesowali się głównie noszami i wózkami nożyco-
wymi. 

„My jako Izba jesteśmy zadowoleni. 
Jako jedyni w Polsce organizujemy 
takie wyjazdy” – Dariusz Dutkiewicz

„Drugiego i trzeciego dnia przeżyliśmy 
istne oblężenie” – Błażej Mesjasz
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Po raz pierwszy udział wzięła Firma  

Rubicon & Vicinus promująca na targach 
własne trumny oraz urny, które przykuwały uwagę zwiedza-

jących i były bardzo atrakcyjne jakościowo i cenowo. 

Asortyment w postaci urn był najliczniej reprezentowany  
na Polskim Stoisku Narodowym. Piękne i atrakcyjne wzory 

prezentowały firmy 

R.Sadowski, Arcum i Bea Stone.

Firma Arcum, która po raz pierwszy eksponowała się 
na targach wyróżniała się zarówno różnorodnością propo-
nowanych urn pogrzebowych, jak i jakością.

„Dla mnie te targi to sukces i miłe 
zaskoczenie” – Sebastian Rubin

„Wrażenia bardzo pozytywne, bardzo 
dużo zwiedzających” – Rafał Sadowski

Zwiedzający i klienci firmy Sadowski 
chwalili atrakcyjny design urn, część 
z nich zainteresowana była szerszą 
współpracą z firmą. 

„Zainteresowanie moimi urnami było 
duże” – Beata Chlewicka, Bea Stone   

„Specjalnie na targi Tanexpo zapro-
ponowaliśmy, wykonane z najwyższą 

starannością urny szklane” 
- Williams Radzimski, Arcum

Urny firmy Bea Stone przedstawiały prawdziwy 
artyzm. Podobnych nie można było znaleźć na całych 
targach.
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Wystawcy mieli okazję wypromować swoje produkty w śro-
dowisku międzynarodowym. 
Po raz pierwszy w tak dużym składzie zaprezentowała się 
grupa polskich wystawców. Polskie Stoisko Narodowe zaj-
mowało sporą powierzchnię i umieszczone było w bardzo 
dobrej lokalizacji.
Po Austrii byliśmy drugim tak licznym Stoiskiem Narodo-
wym skupiającym rodzime firmy w jednym miejscu. Było to 
pewnego rodzaju zaskoczeniem wśród zwiedzających. Wy-
soka jakość i rozsądna cena przyciągały rzesze klientów. 

Gości i klientów w tym roku było więcej niż poprzednio 
o ok. 1,5 tysiąca. Według danych organizatora, targi od-
wiedziło 18 tys. branżowych zwiedzających. Targi były także 
większe od poprzedniej edycji pod względem zajmowanej 
powierzchni i liczbyi wystawców. Wśród prezentowanych 
ofert na stoiskach królowały samochody i urny. We wzorach 
dominowały klasyczne wzory, choć spora część to powiew 
nowoczesności.  

Zachęcam do udziału w kolejnej edycji targów pogrzebo-
wych we Włoszech, gdzie Targi Kielce i Polska Izba Po-
grzebowa gwarantują profesjonalną pomoc i organizację. 
Zgłoszenie udziału w Stoisku Narodowym to także niższe 
koszty udziału i zapewnienie tłumaczeń na miejscu przez 
wykwalifikowaną obsługę. 

Targi Tanexpo za 2 lata, a już za rok (2-4 czerwca 
2017) zapraszamy do udziału w Necroexpo - najwięk-
szych i najważniejszych Targach Branży Pogrzebowej 
i Cmentarnej w Polsce organizowanych tradycyjnie 
w Kielcach.   

NECROEXPO
www.necroexpo.pl

Największe Targi
Branży Pogrzebowej

i Cmentarnej
    w Polsce

2-4 czerwca 2017
OrganizatorzyPatronat Medialny


