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WSTĘP

Targi to nasz 
zbiorowy obowiązek!

P
ozwoliłem sobie, w tytule 

tego listu do Was, na para-

frazę słów naszego wiesz-

cza, Cypriana Kamila Norwi-

da, aby podkreślić wagę wydarzenia, 

które czeka nas za kilka miesięcy, wio-

sną 2017 roku. Mam na myśli kieleckie 

Targi Necroexpo. To największa eks-

pozycja handlowa nie tylko w Europie 

Centralnej. Nie dorównuje jej również 

wiele podobnych targów organizowa-

nych w Unii Europejskiej, jak choćby 

niedawne targi w Holandii, które miały 

wymiar kameralny. 

Z tego, ale nie tylko z tego względu 

uważam, że na Necroexpo 2017 powi-

nien się zaprezentować każdy szanują-

cy się przedsiębiorca z naszej branży, 

bo kieleckie Targi Necroexpo, to także Nasze Targi. To Na-

sze Okno na Polskę, na Europę i, coraz częściej, na świat. 

Słyszę nieraz:– Ja mam małą fi rmę, gdzie mnie na tar-

gi. Błąd. Bywa, że małe fi rmy robią wielkie interesy, jeśli 

tylko ktoś zobaczy ich ofertę. Już słyszę gromkie głosy, 

że przecież mamy Internet, w Internecie jest wszystko, 

można zobaczyć, można porozmawiać z producentem 

na „skajpie”, itp. Zgoda, ale czy ktoś z Was kupuje przez 

Internet trumny, urny, akcesoria, kwiaty, znicze i co tam 

jeszcze, jeśli wcześniej nie przekona się o jakości tych 

produktów? Jeśli nie zdobędzie zaufania do danej fi rmy? 

Nie znam takich. 

Targi Necroexpo, największe Targi w promieniu kilkuset 

kilometrów od Kielc, są świetną i wyjątkową okazją, żeby 

przedsiębiorcy pogrzebowi, którzy bardzo licznie tę eks-

pozycję odwiedzają, ale też wytwórcy, mogli poznać naj-

nowszą ofertę rynkową i twarzą w twarz spotkać się, by 

porozmawiać o interesach. To, że możemy się spotkać, 

ma istotne znaczenie, bo tylko bezpośrednie kontakty są 

prawdziwe. Tylko organoleptycznie: wzrokiem, dotykiem, 

zapachem, słuchem możemy ocenić produkt, który nas 

interesuje. Pod tym względem Internet wysiada.

Każdy szanujący się producent po-

winien wystawiać się na targach. Ja 

dziwię się wielu wytwórcom, którzy 

zamiast pokazać swoją ofertę na Ne-

croexpo, wolą załadować ciężarówkę, 

jeździć po Polsce odwiedzając zakła-

dy pogrzebowe i oferować im swój to-

war. W ten sposób stawiają się w roli 

nie producentów tylko akwizytorów. 

To nie te czasy. Szansą na pozyska-

nie prawdziwych klientów są kielec-

kie Targi Necroexpo.

 Dlatego apeluję do Koleżanek 

i Kolegów Producentów oraz do Ko-

leżanek i Kolegów Pogrzebowni-

ków, abyśmy spotkali się wszyscy 

w Kielcach na tej wyjątkowej impre-

zie wiosennej 2017 r., najważniej-

szej imprezie targowej dla naszej branży – Targach 

Necroexpo.

Wspomnę, że Necroexpo to nie tylko ekspozycja, to 

także branżowe szkolenia, pokazy, to też integracja. Jako 

Polska Izba Pogrzebowa jesteśmy największą organiza-

cją funeralną w Polsce. Pokażmy tę siłę. To z nami rząd 

RP uzgadnia treść projektowanych ustaw dotyczących 

naszej branży, które zamierza przedstawić Sejmowi. Je-

steśmy obecni przy stanowieniu nowego prawa pogrze-

bowego i jesteśmy bardzo blisko fi nału. To my, jako Izba, 

zwróciliśmy rządowi uwagę, że z zakazu pracy w nie-

dziele i święta nasza branża powinna być wyłączona, bo 

w niedziele i święta ludzie też umierają. A tym nie pomy-

ślano. Byłby niezły horror, gdyby zakłady pogrzebowe 

miały zakaz pracy w dni wolne. Nawet nie chcę myśleć, 

co by się działo, gdyby Izba w porę nie zadziałała. 

Kończąc ten list, proszę raz jeszcze o udział w Tar-

gach Necroexpo 2017, bo Targi, to nasza wizytówka. 

I naszym obowiązkiem, powszechnym obowiązkiem jest, 

aby Nasze Targi były takie, na jakie nasza branża i my 

wszyscy zasługujemy. 

Do zobaczenia w Kielcach na Necroexpo 2017. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Witold Skrzydlewski
prezes Polskiej Izby Pogrzebowej
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TARGI KIELCE

Od papieskiej trumny 
do królewskiego karawanu
Prosta cedrowa replika trumny, w której pochowano Świętego Jana Pawła II, była 
jednym z hitów I Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej NECROEXPO 
w czerwcu 2005 roku. Podobną furorę wzbudziła wówczas biała trumna z malo-
wanym krajobrazem – za ponad 6 tysięcy złotych.

P
odczas pierwszego bran-

żowego wydarzenia, w Kiel-

cach pojawiło się 50 wystaw-

ców – z Polski, Czech, Włoch 

i Niemiec. Targi Kielce po raz pierw-

szy w Polsce zaprezentowały produk-

ty takie jak: rozmaite urny, kosmetyki 

do balsamowania zwłok, czy protezy, 

pozwalające przywrócić ofi arom wy-

padków normalny wygląd. Wystawa 

wywołała niemałe poruszenie, opisy-

wano ją w lokalnej kieleckiej prasie, 

a zaciekawieni tematem ekspozycji za 

wszelką cenę chcieli wejść na targi. 

Podobnych historyjek i wspomnień, 

związanych z kolejnymi edycjami jest 

wiele. Bywalcy pamiętają zapewne, 

jak w 2009 roku, podczas III NECRO-

EXPO kręcono fi lm. Reżyser Ryszard 

Brylski wykorzystał w fi rmie gotowe 

plany zdjęciowe, czyli fragmenty praw-

dziwej ekspozycji. Na potrzeby fi lmu 

postawiono również dekorację w po-

staci fi kcyjnego stoiska z nagrobkami. 

Ujęcia kręcono w nocy, co stanowiło 

dodatkowy „smaczek”. Film, będący 

„czarną komedią”, zatytułowaną „Cu-

downe lato” został zaprezentowany 

w 2010 roku na festiwalu w Gdyni. 

W 2013 roku, na targach 5.edycji, 

w Kielcach pojawił się… Motor Spirit! 

Zbudowany na bazie Yamaha Drag 

Star 1100 motocykl-karawan. Wzorem 

dla polskiej fi rmy, która go wyprodu-

kowała były takie pojazdy wypatrzone 

na drogach USA i Kanady – z bocz-

nym wózkiem na trumnę. 

W roku 2015, podczas ostatniej 

wystawy, nowinką była trumna z kli-

matyzacją i karawan marki Jaguar 

o wdzięcznej nazwie „The Queen II” 

za… ponad milion złotych. 

W ciągu 10 lat swej historii wystawa 

NECROEXPO awansowała do pierw-

szej ligi targów w Europie i stała się 

najważniejszym wydarzeniem bran-

ży w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W ostatniej, 6. edycji zaprezentowało 

się już ponad 100 fi rm z 8 krajów świa-

ta. To pokazuje, że targi od pierwszej 

edycji podwoiły swój potencjał.

Na kolejne, VII Targi NECROEXPO 

Targi Kielce zapraszają 2–4 czerw-

ca 2017

W 2005 roku prezentowano także wyjątkową jak na polskie realia trumnę z widokiem

Prosta cedrowa trumna wzorowana 
na papieskiej była „hitem” 2005 roku
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Nasz atut to 25 lat 
targowego 
doświadczenia
Rozmowa z dr Andrzejem Mochoniem, prezesem Targów Kielce 

 Od premiery Międzynarodowych 

Targów Branży Pogrzebowej i Cmen-

tarnej w Targach Kielce minęło 11 lat. 

Jak bardzo na przestrzeni sześciu 

edycji wydarzenia zmienił się kielec-

ki ośrodek, widać gołym okiem… 

– W czasie tej dekady Targi 

Kielce zrobiły milowy krok, jeśli 

chodzi o modernizację i rozbu-

dowę infrastruktury. Dziś może-

my zaprosić wystawców i gości 

zwiedzających NECROEXPO 

do nowoczesnej hali E o cha-

rakterze wystawienniczo-kon-

gresowym, gdzie odbywały 

się ostatnie edycje targów po-

grzebowych. To jedna z sied-

miu hal, jakimi dysponuje kie-

lecki ośrodek, organizując 70 

wydarzeń targowych rocznie. 

Targi rozbudowały wielofunk-

cyjne Centrum Kongresowe 

z 19 salami, przeznaczony-

mi na konferencje, kongresy, 

eventy lub bankiety. W ciągu 

roku odbywa się w Kielcach 

700 takich wydarzeń, zaspo-

kajających oczekiwania przed-

stawicieli wielu branż, a także 

świata nauki, medycyny. 

Warto dodać również, że od 

premiery NECROEXPO zmie-

nił się dojazd do Targów Kielce 

– powstała sieć nowych dróg, 

zmodernizowano te istniejące. 

Ośrodek współpracuje również 

z Portem Lotniczym w Rado-

miu. Do dyspozycji wystawców 

oddaliśmy parking wielopozio-

mowy i 2500 miejsc parkingo-

wych na terenie targowym. 

Myślę, że jesteśmy przygo-

towani, by sprostać potrzebom 

jakie, mam nadzieję, przynie-

sie dalszy rozwój targów bran-

ży pogrzebowej w Kielcach. 

 Targi Kielce to dziś drugi ośrodek 

wystawienniczy Europy Środkowo-

-Wschodniej. Co jest jego najwięk-

szym atutem?

– Naszym wystawcom, 

oprócz infrastruktury o stan-

dardach europejskich i profe-

sjonalnego zespołu, oferuje-

my także 25 lat doświadczenia 

w organizacji ważnych, między-

narodowych wydarzeń targo-

wych dla wielu różnych branż. 

Targi Kielce to ośrodek wysta-

wienniczy, rozpoznawany nie tyl-

ko w Polsce, ale też zagranicą. 

Od początku istnienia Tar-

gów Kielce organizujemy na 

przykład międzynarodowe targi 

przemysłu obronnego – MSPO, 

wymieniane jednym tchem 

z wystawami tego sektora go-

spodarki, organizowanymi w Pa-

ryżu i Londynie. Niewiele krótszą 

tradycję mają inne, znane kie-

leckie targi: AGROTECH – 

obecnie największe rolnicze 

targi w Polsce, organizowane 

w halach, czy też targi branży 

przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych PLASTPOL – najbardziej 

międzynarodowe targi w kalen-

darzu Targów Kielce. Wszyst-

kie te wydarzenia, z edycji na 

edycję rozwijają się, stawiając 

przed nami nowe wyzwania. 

Z tych doświadczeń korzysta-

my, przygotowując każde ko-

lejne NECROEXPO w Targach 

Kielce. 

Dzięki połączeniu naszej 

wiedzy targowej, logistycznej 

i współpracy z Polską Izbą Po-

grzebową oraz wystawcami, 

którzy nam zaufali, Międzyna-

rodowe Targi Branży Pogrze-

bowej i Cmentarnej w Kielcach 

rosną. Są doceniane w Polsce 

i Europie Środkowo-Wschodniej. 

Mam nadzieję, że nadchodząca 

w 2017 roku 7. edycja wystawy 

przyniesie wszystkim wiele ko-

rzyści biznesowych i będzie po-

wodem do zadowolenia branży. 

 Dziękuję za rozmowę. 
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NECROEXPO 
z międzynarodowym 
wsparciem
O współpracy z Targami Kielce S.A. – organizatorem Targów NECROEXPO 
opowiada Alberto Leanza – Prezes Międzynarodowych Targów 
Sztuki Pogrzebowej i Cmentarnej TANEXPO, 
Dyrektor Włoskiego Magazynu Funeralnego Oltre Magazine.

 Kiedy i w jakich okolicznościach rozpo-

częła się Państwa współpraca z organiza-

torami targów pogrzebowych Necroexpo 

w Polsce ?

Początki naszej współpracy rozpo-

częła się w połowie lat dziewięćdzie-

siątych ubiegłego wieku. Jako or-

ganizatorzy wystawy jasno zdajemy 

sobie sprawę, że Targi Kielce były 

i pozostają jednym z najważniejszych 

ośrodków targowych w kraju. Mieli-

śmy okazję z powodzeniem współ-

pracować z Targami Kielce w innych 

dziedzinach. TANEXPO postanowiło 

w 2005 roku znacząco rozwinąć swo-

ją międzynarodową promocję. Polska, 

z wielu powodów, stała się jednym 

z kluczowych celów.

Gospodarka kraju szybko się wte-

dy zmieniała w kierunku w gospodarki 

rynkowej. Wykorzystano umiejętności 

Polaków, które sprawiły, że Polska go-

spodarka stała się szóstą co do wiel-

kości w Europie. Jako jedyna w UE 

uniknęła recesji, wynikającej ze spo-

wolnienia gospodarczego w latach 

2008–2009.

Jeśli chodzi o kulturę pogrzebową 

– Polska jest krajem katolickim a tym 

samym polskie obrzędy są pod wie-

loma względami bardzo podobne do 

włoskich.

 W związku z tym nie mogliśmy nie 

nadać wysokiego priorytetu współ-

pracy z Polską. Tym bardziej, że 

wcześniejsze doświadczenia z Targa-

mi Kielce były niezwykle pozytywne.

  Jaka jest Państwa opinia na temat rynku 

w Polsce i kieleckich targów ?

Uważamy, że polski rynek rozwi-

ja się bardzo szybko. Jakość i wzor-

nictwo produktów takich jak trumny, 

urny, akcesoria, wyposażenie tech-

niczne, karawany, etc. znacznie się 

poprawiła. 

Uważamy, że Targi Kielce odegrały 

kluczową rolę we wspieraniu tego tren-

du. Organizatorzy rozumieją, że naj-

lepszym sposobem rozwoju jest stałe 

porównanie i wymiana doświadczeń.

W tym kontekście chcę powiedzieć, 

że zawsze Targi pomagały nam, wita-

ły otwarcie – chcę zatem skorzystać 

z tego wywiadu, by podziękować im 

po raz kolejny.

  Wspólnie z Targami Kielce organizuje-

cie wystąpienie polskich producentów na 

swoich targach Tanexpo w Bolonii i sami 

przyjeżdżacie do Kielc. Czy w związku z 

tym, polska wystawa jest rozpoznawalna 

we Włoszech i w Europie ?

Wystawa TANEXPO jest szczegól-

nie dumna, że może zaliczyć polskich 

przyjaciół w poczet swoich wystaw-

ców. Polski pawilon jest coraz pięk-

niejszy a wystawa, z każdą kolejną 

edycją, coraz bogatsza. Sukces i za-

sługi należy przypisać niestrudzo-

nym Marcinowi Musiałowi i Marcino-

wi Paszkowskiemu oraz Polskiej Izbie 

Pogrzebowej.

Nie tylko przywiedli do Bolonii zna-

komitą grupę polskich producentów, 

ale również ważną delegację człon-

ków Polskiej Izby, którzy wykazali 

duże zainteresowanie lokalną bran-

żą, co spotkało się z uznaniem wło-

skich producentów.

Przyjeżdżamy na wystawę w Kiel-

cach co dwa lata i nie możemy się 

doczekać spotkania na NECROEXPO 

2017. Jestem pewien, że polska wy-

stawa stała się rozpoznawalna we 

Włoszech, a poprzez TANEXPO rów-

nież w Europie.

Niestety w ostatnich latach wie-

lu włoskich producentów ucierpiało 

z powodu kryzysu gospodarczego, 

zmniejszając swój udział w targach 

międzynarodowych. Widać jednak 

nieznaczne oznaki poprawy. To po-

zwala nam nakreślić racjonalną per-

spektywę ich obecności na targach 

w dość krótkim czasie.

  Czy włoscy przedsiębiorcy pogrzebowi 

znają kielecką wystawę, jak ją oceniają?

Włoscy przedstawiciele branży 

pogrzebowych znają dość dobrze 

NECROEXPO, jako że występowa-

li w roli wystawców jak i odwiedza-

jących w Kielcach. Również dzięki 

artykułom o polskich targach publi-

kowanych w Oltre Magazine – wio-

dącym magazynie włoskiej branży 

pogrzebowej dystrybuowanym do 

ponad 7000 specjalistów we Wło-

szech. 

 Wiedzą również, że NECROEXPO 

było i jest punktem odniesienia dla 

Europy Środkowej. To wzbudza ich 

ciekawość i jesteśmy pewni, że wie-

lu z nich weźmie udział w NECRO-

EXPO w Waszym pięknym mieście 

w przyszłym roku. Jesteśmy pewni, 

że zarówno TANEXPO jak i NECRO-

EXPO są odpowiednimi miejscami 

do robienia interesów dla wszyst-

TARGI KIELCE
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kich uczestników rynku i branży po-

grzebowej.

 Co możecie Państwo doradzić organiza-

torom Necroexpo, jako twórcy targów Ta-

nexpo ?

Jesteśmy głęboko i szczerze 

przekonani, że nasze stosunki są 

tak dobre, ponieważ mamy tę samą 

fi lozofi ę i dzielimy te same wartości, 

jak: ciężka praca, dbałość o szcze-

góły, troska o klienta, dalekosiężne 

patrzenie w przyszłość, kreatywność 

i wyobraźnia, ciekawość i chęć 

uczenia się, sympatia do klientów. 

Jednym słowem: profesjonalizm. 

Wszystkie te wartości pozwa-

lają łatwo poszerzać horyzonty. 

W końcu żyjemy i działamy dziś 

w mocno zglobalizowanym świecie. 

W tym kontekście należy umieścić 

różne inicjatywy podejmowane przez 

TANEXPO w ciągu ostatnich lat.

W celu umożliwienia wejścia na 

rynki zagraniczne producentom 

włoskim i europejskim, zorganizo-

waliśmy w 2013 TANEXPO World 

w Sao Paulo w Brazylii. Kolejnym było 

TANEXPO World Russia – Necropo-

lis w Moskwie w 2014, 2015 i w tym 

roku.

Kolejnym i bardzo ważnym punk-

tem w kalendarzu jest MIAMI FUNER 

2017 – wydarzenia zaplanowane w 

Miami na Florydzie, 14 marca przy-

szłego.

Podczas targów, będących źró-

dłem inspiracji, i warsztatów animo-

wanych przez światowych mówców, 

MF da uczestnikom rzadką okazję do 

robienia dobrych i dochodowych in-

teresów i jednoczesnej poprawy po-

ziomu świadczonych usług.

Polska społeczność w Stanach 

Zjednoczonych jest bardzo waż-

na. Wielu dyrektorów zakładów po-

grzebowych z kraju dołączy do nas 

w słonecznej Florydzie. Dlaczego 

więc niektórzy polscy producenci 

nie mieliby się udać w podróż za 

ocean?

W międzyczasie pracujemy rów-

nież ciężko nad TANEXPO 2018 od-

bywającym się 12, 13, 14 kwietnia, kil-

ka tygodni po Wielkanocy.

Jesteśmy przekonani, że nasza 

współpraca przełoży się na liczbę 

uczestników i zasłużony sukces za-

równo dla NECROEXPO 2017 i TA-

NEXPO.

 Dziękuję za rozmowę.
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TARGI KIELCE

Słuchamy potrzeb branży, 
służymy międzynarodową 
promocją

Rozmowa z Dariuszem Michalakiem, 
Dyrektorem Grupy Projektów w Targach Kielce

 Targi NECROEXPO w ciągu sze-

ściu edycji stały się najważniej-

szym i największym wydarzeniem 

branży pogrzebowej w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Organiza-

cję siódmej edycji, jaką zaplano-

wano na 2-4 czerwca 2017 roku, 

zapoczątkowała nowa umowa po-

między Polską Izbą Pogrzebową 

a Targami Kielce…

– Wieloletnia współpraca Tar-

gów Kielce i Polskiej Izby Po-

grzebowej, która jest współ-

organizatorem wydarzenia, 

zaowocowała wysoką pozy-

cją targów NECROEXPO. Są 

one wymieniane wśród najlep-

szych wydarzeń branży w Eu-

ropie. Wraz z edycją 2017 Tar-

gi NECROEXPO rozwijają swą 

formułę, jeszcze bardziej odpo-

wiadając na potrzeby i oczeki-

wania branży, wystawców – to 

efekt podpisania nowej umowy 

z naszym partnerem – Polską 

Izbą Pogrzebową. Obie strony 

widzą ciągłą potrzebę rozwoju 

w kierunku kompleksowego 

i międzynarodowego wyda-

rzenia. Chcemy prezentować 

dobre, innowacyjne produkty 

wystawców z Polski i zagra-

nicy. Chcemy równocześnie 

zapewniać im wiedzę o świa-

towych trendach i kierunkach 

dla branży. Targi Kielce, jako 

doświadczony organizator po-

nad 70 imprez targowych rocz-

nie, proponują do tego prze-

myślaną promocję wydarzenia 

i wystawców biorących udział 

w NECROEXPO. 

Targi Kielce są w stałym kon-

takcie z branżą, wsłuchują się 

w jej potrzeby i oczekiwania. 

Uczestniczymy aktywnie w mię-

dzynarodowych wydarzeniach 

targowych, wpierając polskich 

wystawców. Staramy się być 

podczas takich wydarzeń gło-

sem polskiej branży. Sami ini-

cjujemy i organizujemy eventy 

i wystąpienia na zagranicznych 

targach, bo wiemy jak waż-

na jest promocja polskich fi rm 

poza granicami – choćby dla 

budowania pozytywnego wi-

zerunku solidnych partnerów 

w biznesie. 

 Dzięki współpracy Polskiej Izby 

Pogrzebowej z Targami Kielce pol-

skie firmy z branży mają szansę na 

poszerzenie swych kontaktów poza 

granicami, ale także Targi Branży 

Pogrzebowej i Cmentarnej w Kiel-

cach stają się coraz bardziej mię-

dzynarodowe…

– Targi Kielce służą swoim 

wieloletnim doświadczeniem 

organizatora spotkań o cha-

rakterze międzynarodowym. 

W edycji 2015 NECROEXPO 

w Kielcach zaprezentowało 

się ponad 100 fi rm z 8 krajów. 

Wzrost ilości zagranicznych 

wystawców szczególnie z Nie-

miec, z Włoch na kieleckich tar-

gach to efekt wspólnej promocji 

i strategii marketingowej Tar-

gów Kielce i Polskiej Izby Po-

grzebowej. Wciąż pokazujemy 

branży krajowej i zagranicznej, 

że warto przyjeżdżać do Kielc.

 Dziękuję za rozmowę.

 W jaki sposób Targi Kielce anga-

żują się w działania polskiej bran-

ży pogrzebowej, by poznać jej po-

trzeby? 

– Targi Kielce są dla branży 

pogrzebowej stabilnym part-

nerem. Powtarzająca się gru-

pa wystawców, pojawiająca się 

podczas kolejnych edycji targo-

wych wskazuje, że ugruntowa-

na pozycja kieleckiego ośrod-

ka jako organizatora branżowej 

wystawy jest dla nich istotna. 

Myślę, że zauważają i docenia-

ją nasze zaangażowanie, nie tyl-

ko podczas targów. 
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