7 hal wystawienniczych
•19 sal konferencyjnych

7 exhibition halls
• 19 conference rooms

• hala kongresowo-wystawiennicza

• congress and exhibition hall

•

dla

4 500 osób

•

The largest
and the most important
trade-fair event for funeral
and cemetery industry
in Poland

4,500 spectators
• Congress Hall for 900 people
• 57-metre tall look-on tower
for

• Sala Kongresowa dla

900 osób

• sala konferencyjno-bankietowa

57-metrowej wieży widokowej
• 2400 miejsc parkingowych,
w tym 480 na parkingu
w

with a conference & banquet room
•

2,400 car spaces including
480 at multilevel car park

wielopoziomowym

WSPÓŁORGANIZATOR/
CO-ORGANIZER
Polska Izba Pogrzebowa/
Polish Funeral Chamber
02-548 Warszawa, Poland
ul. Grażyny 15, pokój 211
phone/fax +48 22 853 12 35
www.polskaizbapogrzebowa.pl
e-mail: biuro@polskaizbapogrzebowa.pl

Największe
i najważniejsze Targi
Branży Pogrzebowej
i Cmentarnej
w Polsce

Patronat Medialny/
Media Coverage

NECROEXPO
www.necroexpo.pl

Patronat/ Patronage

2-4.06.2017

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Producentów Świec i Zniczy/
Polish National Association
of Candles Manufacturers

Organizatorzy/ Organisers

ORGANIZATOR /
ORGANISER

INFORMACJE O TARGACH /
FAIR INFORMATION

ul. Zakładowa 1,
25-672 Kielce, Poland
tel. +4841 365 12 22
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.tar gikielce.pl

Menedżer Targów
Project Manager
Marcin Musiał
tel. +4841 365 12 19
e-mail: musial.marcin@targikielce.pl

kontakt w języku angielskim
(contact in English)
Marcin Paszkowski
tel. +4841 365 12 64
e-mail:
paszkowski.marcin@targikielce.pl

kontakt w języku niemieckim
(contact in German)
Katarzyna Magdziarz
tel. +4841 365 12 07
e-mail:
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

Organizatorzy:
Targi Kielce – drugi ośrodek targowy w Europie Środkowo-Wschodniej.
Polska Izba Pogrzebowa – jedyna Izba gospodarcza branży pogrzebowej
i cmentarnej w Polsce, skupiająca ponad 500 członków.

Organisers:
Targi Kielce – Central and Eastern Europe's second largest exhibition centre
Polish Funeral Chamber– Poland’s only funeral and cemetery chamber gathering
over 500 members.

Liczba wystawców/
Numbers of exhibitors

Powierzchnia wystawiennicza netto/
Number of expo-showcased brands

Największe i najważniejsze Targi
Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
w Polsce
The largest and the most important
trade-fair event for funeral and cemetery
industry in Poland

Dlaczego NECRO Expo
• Największe targi branży pogrzebowej w Polsce
• Targi odwiedzane przez przedstawicieli zakładów pogrzebowych
i zarządów cmentarzy z 21 państw
• Jedyna tak kompleksowa wystawa dla rynku funeralnego,
którego wartość szacuje się na 4 mld zł rocznie
• Możliwość prezentacji najnowszej oferty dla branży
• Giełda karawanów
• Warsztaty, szkolenia, konferencje i pokazy ﬂorystyczne

Podczas targów odbywają się:

The expo programme includes:

• Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Pogrzebowej

• The Polish Funeral Chamber's General Assembly

Why NECRO Expo?

z udziałem przedstawicieli zarządów cmentarzy,

brings together the industry's representatives:

zakładów pogrzebowych, krematoriów, ﬁrm

cemeteries management, funeral parlours,

• Visited by representatives of funeral parlours, cemeteries management from 21 countries

kamieniarskich i murarskich, producentów trumien

crematoriums, stonemasons, urns, cofﬁns,

• NECRO Expo is the business-sector's one-stop-shop. According to estimates,

i urn, utensyliów pogrzebowych, techniki

utensils manufacturers, vehicle providers

samochodowej
• Salon Świec i Zniczy zainicjowany we współpracy
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów
Świec i Zniczy

• The Grave Candles and Lights Exhibition

• Poland’s largest funeral and cemetery expo

Poland's funeral and cemetery industry's annual turnover is 4 billion PLN
• The showcase for the industry's latest offer

held in conjunction with the Polish National

• Second-Hand Hearse Market

Association of Candles Manufacturers

• Workshops, trainings, conferences and demonstrations

