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EKOTECH zajmuje znaczącą pozy-
cję na liście branżowych wydarzeń 
nie tylko pod względem szerokiej 
oferty prezentowanego sprzętu i 
rozwiązań technologicznych, ale 
także ze względu na konferencje, 
warsztaty, spotkania branżowe czy 
praktyczne szkolenia.

SPOTKANIA
I SZKOLENIA

Wśród głównych korzyści wynikają-
cych z uczestnictwa w tym wyda-
rzeniu, należy z pewnością wymienić 
możliwość zaprezentowania oferty 
nowym klientom, podtrzymanie 
kontaktu z dotychczasowym oraz 
wymianę informacji branżowych.

JAKOŚĆ
ZWIEDZAJĄCYCH

(...) Powodów jest kilka. Za najważ-
niejszy z nich uznałbym, jakkolwiek 
to nie zabrzmi, „jakość” zwiedzają-
cych. W porównaniu z innymi tar-
gami o podobnej tematyce, EKO-
TECH wyróżnia się tym, że w więk-
szości przypadków, zwiedzający 
reprezentują kadrę odpowiadającą 
za produkcję, utrzymanie ruchu, 
kadrę inżynierską. Taka reprezenta-
cja pozwala na prowadzenie rzeczo-
wych i owocnych rozmów.

W przypadku kieleckich targów, 
duże znaczenie ma też często 
zauważany przez wystawców fakt, 
że na targi nie przyjeżdżają przypad-
kowi ludzie - niemal wszyscy zwią-
zani są z daną branżą, a większość 
z nich przybywa tu w określonym 
celu.

RANGA TARGÓW

Od wielu lat EKOTECH cieszy się 
dużym uznaniem wśród przedsię-
biorców należących do Klastra. 
Firmy dostrzegają konkretne korzyś-
ci czy to w roli wystawcy, czy tylko 
jako odwiedzający stoiska targowe.  
Przedsiębiorcy z uznaniem mówią 
o dynamicznym rozwoju kieleckich 
targów, podkreślając ogromną 
przemianę, jaka zaszła w ciągu 
ostatnich lat zarówno w wyglądzie 
samych obiektów targowych, jak 
i w bogactwie oferty targowej.

PROFESJONALIZM
I ŻYCZLIWOŚĆ

Standardy, jakie oferują Targi Kielce, 
sprawna obsługa, przystępne ceny 
zachęcają do przybywania na wyda-
rzenia organizowane przez wło-
darzy.

Udział w Międzynarodowych Tar-
gach Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Odpadami EKOTECH przy-
nosi spore korzyści – jest to najlep-
sze źródło informacji o rynku, 
a obecność na nich nie tylko pod-
nosi prestiż rmy, ale pozwala rów-
nież na budowanie trwałych relacji 
handlowych.

W naszej ocenie udział w targach 
EKOTECH wpływa pozytywnie na 
wzrost znaczenia naszej rmy na 
rynku.
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co do wielkości
impreza tej branży

w Polsce

branżowych
zwiedzających

Gospodarowanie odpadami
odzysk (wykorzystanie), 

unieszkodliwianie, zbieranie,
 transport, segregacja, 
obróbka, składowanie, 

kompostowanie
Wspomaganie gospodarki 
odpadami
badania, analizy, projektowanie, 
realizacja inwestycjiUrządzenia do utrzymania 

czystości ulic, budynków 
i pomieszczeń

Sprzęt do pielęgnacji zieleni

Wyroby dla gospodarki 
odpadowej
uszczelnienia składowiska i powierzchni 
terenu; wyposażenie składowisk i sortowni 
odpadów; urządzenia do: unieszkodliwiania, 
zmniejszania objętości, transportu 
i usuwania odpadów; separatory, obróbka 
osadów ściekowych  

Systemy i urządzenia 
do oczyszczania ścieków 

przemysłowych 
i komunalnych

Ekspozycja sprzętu 
i pojazdów dla sektora 

gospodarki komunalnej
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• najwięksi europejscy dostawcy rozwiązań z zakresu 
   gospodarki odpadami
• światowi liderzy w produkcji maszyn i urządzeń 
   do recyklingu
• rmy prezentujące specjalistyczne pojazdy 
   oraz urządzenia dla gospodarki komunalnej

Z W I E D Z A J Ą C Y

zakres branżowy
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CZYSTY 
BIZNES
Dzięki rządowym regulacjom 
rynek gospodarki odpadami 
w Polsce staje się coraz 
bardziej atrakcyjny 
dla inwestycji i partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

 Rynek odpadów w Polsce jest 
szacowany na ok. 1,2 mld euro. 
Recyklingiem, czyli przetwarzaniem 
odpadów na surowce wtórne, 
zajmuje się około 1000 rm, w dzie-
dzinie zbiórki odpadów jest ich kilka 
tysięcy. Potrzeby inwestycyjne bran-
ży gospodarki odpadami w naszym 
kraju  szacowane są obecnie na co 
najmniej 20 mld PLN (w perspek-
tywie do roku 2020), co stanowi 
ogromne wyzwanie dla branży już 
na najbliższe lata. Dzięki rządowym 

regulacjom rynek gospodarki odpa-
dami w Polsce staje się coraz bar-
dziej atrakcyjny dla inwestycji i part-
nerstwa publiczno-prywatnego.

 W związku z dynamicznym roz-
wojem branży gospodarki odpa-
dami, zapraszamy do udziału w naj-
ważniejszym wydarzeniu tego 
sektora w Polsce - Międzynarodo-
wych Targach Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Odpadami EKOTECH. 
Już od 1 do 2 marca w Targach 

Kielce królować będzie tematyka 
gospodarowania odpadami, recyk-
lingu i odnawialnych źródeł energii. 
Wystawa, która odbędzie się w kie-
leckim ośrodku już po raz szesnasty 
poświęcona jest nowoczesnym 
technologiom stosowanym w gos-
podarowaniu odpadami, innowacyj-
nym rozwiązaniom sprzętowym oraz 
działaniom sprzyjającym ochronie 
środowiska. Zakres branżowy wys-
tawy i towarzyszących jej konferencji 
i branżowych spotkań obejmuje 
między innymi odzysk, unieszkod-
liwianie, transport czy segregację 
odpadów, a także gospodarkę od-
padami komunalnymi. Ważne miejs-
ce zajmuje na targach także wspo-
maganie gospodarki odpadami  
oraz wyroby dla gospodarki odpa-
dowej - uszczelnienia składowiska 
i powierzchni terenu, wyposażenie 
składowisk i sortowni odpadów 
urządzenia do unieszkodliwiania 
odpadów, pojemniki na odpady  czy 
urządzenia do transportu i usuwania 
odpadów. Targowe hale wypełniają 
także urządzenia do utrzymania 
czystości ulic, budynków i pomiesz-
czeń, sprzęt do pielęgnacji zieleni 
oraz systemy i urządzenia do 
oczyszczania ścieków przemys-
łowych i komunalnych.
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Kompleksowym uzupełnieniem oferty targów 
EKOTECH będzie odbywający się równolegle 
Salon Zieleni Miejskiej. Zakres branżowy salonu 
obejmuje:

 Targi EKOTECH to doskonała 
okazja do nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych i relacji 
inwestorskich oraz szansa na 
znalezienie potencjalnych klientów 
w kraju, przed którym stoją duże 
wyzwania w zakresie gospoda-
rowania odpadami. Podczas 
minionej edycji ofertę zapre-
zentowało ponad 150 rm z dwóch 
branży – ekologicznej i energe-
tycznej - z Polski i świata.  Targi 
zwiedzi ło ponad 4,5 tysiąca 
branżowych  gości. 

SALON
ZIELENI MIEJSKIEJ

Międzynarodowe Targi 
Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Odpadami 
EKOTECH w Targach 
Kielce to najważniejsze 
w Polsce spotkanie branży. 
Liczba wystawców rośnie 
z roku na rok – dołącz 
do nich już dziś.

Zagraj 
z nami

w zielone?

Rośliny (nasiona traw, kwiatów, cebule, bulwy, kłącza kwiatów, drzewa, 

krzewy, byliny, rośliny przeznaczone na żywopłot, rośliny doniczkowe)

Sprzęt ogrodniczy i narzędzia (m.in. narzędzia do uprawy gleby, 

pielęgnacji roślin i terenów zielonych, przyrządy do sadzenia, inne)

Maszyny do ogrodnictwa (siewniki, rozsiewacze nawozów, oprys-

kiwacze, chwastowniki, kosy, kosiarki, podkaszarki, kosiarki samojezdne, 

walce napowietrzające, myjki ciśnieniowe, rozdrabniacze do gałęzi, akce-

soria do silników)

Szklarnie i tunele foliowe

Materiały pomocnicze w uprawach (donice, palety, włókniny, 

podpory, klipsy, siatki ochronne)

Nawadnianie

Chemię ogrodową

Place zabaw i ich wyposażenie
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STOISKA NAGRODZONE 
PODCZAS TARGÓW EKOTECH

2010

2011

wyróżnienie
JMC RECYCLING 

SYSTEMS LTD 
Angliia,

MG RECYCLING 
Włoch

medal 
Fabryka
Budowy Maszyn 
AVERMANN Sp. z o.o. 
Oborniki

wyróżnienie 
Hammel Polska Sp. z o.o. 

Warszawa

wyróżnienie 
Fabryka 

Budowy Maszyn 
AVERMANN Sp. z o.o. 

Oborniki

2008

2012

medal Bax 
Baumaschinen Sp. z o.o. 

Poznań

wyróżnienie 
Haas Recykling 

Polska Sp. z o.o. 
Warszawa

2013

2014

wyróżnienie 
WENDE Recyclingtech s.c. 
Ewa i Piotr Pantoł
Kościerzyce

wyróżnienie 
Biuro Handlowe 

RUDA Trading International 
Jacek Ruda

Katowice

wyróżnienie 
AK NOVA Sp. z o.o.
Poznań

wyróżnienie 
WENDE 
Recyclingtech s.c. 
Ewa i Piotr Pantoł 
Kościerzyce

wyróżnienie 
FORREC SRL
Włochy

wyróżnienie
ADZ 

Jacek 
Marczyński 
Andrychów

wyróżnienie
Iveco Poland Sp z o.o. 

Warszawa

medal
AVENTEK

Technologies Sp z o.o.
Suchy Las

Wartość targów to nie tylko produkty prezentowane na stoiskach, 
lecz także sposób przygotowania i aranżacji wystąpienia targowego. 

Na przestrzeni ostatnich lat Komisja Konkursowa wybierała
najciekawsze ekspozycje, nagradzając je medalami i wyróżnieniami. 

2015 WYRÓŻNIENIE 
AK NOVA 
z Poznania

2016
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PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁPRACA

OIGR

KONTAKT:

Menedżer projektu:
Marcin Musiał
41 365 12 19
606 447 380
41 365 13 15
musial.marcin@targikielce.pl

Zastępca: 
Marcin Paszkowski
606 891 512
41 365 12 64
paszkowski.marcin@targikielce.pl

90 000

2m  powierzchni
wystawienniczej

nowoczesnych
hal wystawienniczych

wielofunkcyjnych
sal konferencyjnych

miejsc
parkingowych

7 2 40019

 TARGI KIELCE to drugie cent-
rum wystawienniczo-kongresowe 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Według danych CENTREXU (Mię-
dzynarodowej Organizacji Statystyk 
Imprez Targowych), kielecki ośrodek 
wyprzedza między innymi targi 
w Brnie (Czechy) i Kijowie (Ukraina).
Targi Kielce są wiceliderem rynku 
wystawienniczego w Polsce, wy-
przedzając tym samym znacznie 
pozostałe ośrodki targowe - do Tar-
gów Kielce należy 1/3 rynku targo-

wego w kraju. Każdego roku prezen-
tuje się tutaj blisko 7000 wystawców 
z bez mała 60 krajów Europy, 
Ameryki i Azji. Wydarzenia przy-
ciągają ponad 210 000 specjalistów 
z niemal wszystkich gałęzi gospo-
darki.
 Od ponad dwudziestu lat Targi 
Kielce specjalizują się w organizo-
waniu wystaw B2B i dzięki temu stały 
się ważnym punktem na europej-
skiej mapie targowej.


