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Zapraszam do udzia³u w kolejnej edycji 

Miêdzynarodowej Wystawy Budownictwa

i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej 

i Dewocjonaliów SACROEXPO 2012, najwiêkszych 

targach tej bran¿y w Europie, które odbêd¹ siê 

w dniach od 18 do 20 czerwca 2012.  

Producenci bran¿y sakralnej spotkaj¹ siê 

w Kielcach ju¿ po raz trzynasty. W pierwszej 

edycji targów SACROEXPO, która odby³a 

siê w 1999 roku, wziê³o udzia³ zaledwie 95 

wystawców z trzech krajów. Od tego czasu 

wydarzenie to zmieni³o siê nie do poznania, 

a jego formu³a odpowiada dziœ najnow-

szym œwiatowym trendom. Dziêki wprowa-

dzanym innowacjom i ws³uchiwaniu siê 

organizatorów w potrzeby rynku wystawa 

zdoby³a pozycjê najwiêkszych targów 

budownictwa sakralnego, sztuki sakralnej 

i dewocjonaliów w Europie Œrodkowo-

Wschodniej. Jako niekwestionowany lider 

w regionie Targi SACROEXPO stanowi¹ 

wyj¹tkow¹ platformê spotkañ kontrahentów 

ze wschodu i zachodu naszego kontynentu.

Nasza ekspozycja to najwiêksze i najwa¿-

niejsze wydarzenie dla bran¿y wyposa¿enia 

i dekoracji wnêtrz koœcio³ów, sztuki sakralnej 

i dewocjonaliów. To tu zawiera siê kluczowe 

kontrakty, tu prezentowane s¹ rynkowe 

nowoœci oraz najnowoczeœniejsze techno-

logie.
 

Targi SACROEXPO to tak¿e wyj¹tkowe 

spotkania ze wspó³czesnym, sakralnym 

wzornictwem, miejsce kreowania trendów 

i poszukiwania inspiracji. Targi s¹ licznie od-

wiedzane przez  osoby zwi¹zane z Koœcio³em 

- ksiê¿y, zakonników, przedstawicieli wspól-

not parafialnych i œwieckich organizacji re-

ligijnych. Du¿¹ liczbê zwiedzaj¹cych stanowi¹ 

handlowcy i dystrybutorzy produktów bran¿y 

sakralnej oraz wytwórcy i w³aœciciele firm 

produkuj¹cych na potrzeby Koœcio³a. Wœród 

zwiedzaj¹cych Targi SACROEXPO s¹ 

równie¿ artyœci, przedstawiciele instytucji 

kulturalnych i muzeów oraz szerokie grono 

projektantów i architektów.

W kolejnej edycji targów uczestniczyæ bêdzie 

ponad 300 firm z 14 krajów. Swoj¹ ofertê 

zaprezentuje wielu wiod¹cych producentów 

i dystrybutorów. SACROEXPO 2012 cieszy 

siê bardzo du¿ym zainteresowaniem ze 

strony firm z zagranicy. Podobnie jak w latach 

poprzednich ekspozycjê targów uatrakcyjni¹ 

oficjalne wyst¹pienia narodowe. Grupow¹ 

ekspozycje przygotuj¹ W³ochy. Organizatorzy 

spodziewaj¹ siê oko³o 5000 zwiedzaj¹cych ze 

wszystkich kontynentów.

Do zobaczenia w Kielcach, Robert T. Fr¹k

¿e do najszlachet-

niejszych dzie³ du-

cha ludzkiego s³usznie zalicza siê sztuki 

piêkne, zw³aszcza sztukê religijn¹ i jej 

szczyt, mianowicie sztukê koœcieln¹. Z na-

tury swej d¹¿¹ one do wyra¿enia w jakiœ spo-

sób w dzie³ach ludzkich nieskoñczonego 

piêkna Bo¿ego (nr 122). Pytania o efekty 

dzia³alnoœci artystycznej cz³owieka i o ja-

koœæ wspó³czesnej sztuki sakralnej prowo-

kuj¹ niejednokrotnie burzliwe dyskusje. 

Targi SACROEXPO w Kielcach to z ca³¹ 

pewnoœci¹ wspania³a p³aszczyzna do kon-

frontacji ró¿norodnych dokonañ w dzie-

dzinie wspó³czesnej sztuki sakralnej. To 

miejsce, które stwarza szerokie mo¿liwoœci 

do pro-wadzenia o¿ywionej dyskusji na 

temat kierunków rozwoju tej¿e sztuki, 

sposobów jej ochrony i promocji, byœmy nie 

utonêli przyt³oczeni falami napieraj¹cego 

zewsz¹d tak zwanego sakralnego kiczu.

Sobór 

Watykañski II 

w Konstytucji 

o liturgii œwiêtej 

Sacrosanctum 

Concilium 

przypomnia³,

Ks. Pawe³ Tkaczyk

Dyrektor Muzeum 

Diecezjalnego w Kielcach,

Cz³onek Rady Programowej 

Targów SACROEXPO
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Zakres bran¿owy targów 
SACROEXPO

® Ludwisarstwo, budowa i renowacja 

   zegarów

® Muzyka

   Budowa i renowacja organów 

     Instrumenty muzyczne 

     Wydawnictwa muzyczne   Kursy 

   i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej

® Szaty i naczynia liturgiczne

   Projektowanie szat i naczyñ 

   liturgicznych   Wyrób szat i naczyñ 

   liturgicznych   Renowacja 

   i konserwacja   Przechowywanie 

   szat i naczyñ liturgicznych

® Kancelaria, Archiwum, Biblioteka

   Systemy informatyczne dla kancelarii, 

   archiwum i biblioteki   Wyposa¿enie 

   kancelarii, archiwum i biblioteki 

     Szkolenia i kursy z zakresu 

   archiwistyki   Sprzêt i materia³y 

   biurowe

® Wydawnictwa religijne

   Literatura religijna   Wydawnictwa 

   katechetyczne   Wydawnictwa 

   naukowe z zakresu teologii, filozofii, 

   prawa   Wydawnictwa liturgiczne 

     Homiletyka   Prasa religijna

® Ewangelizacja multimedialna

   Film   Radio   Reklama wizualna 

     Public Relations   Komunikacja 

   werbalna i niewerbalna   Organizacja 

   koncertów i imprez   Internet 

     Sprzêt multimedialny

® Szko³y i uczelnie wyznaniowe

® Domy rekolekcyjne

® Turystyka religijna

® Fundacje, stowarzyszenia 

   i ruchy religijne

® Dzia³alnoœæ charytatywno-opiekuñcza 

   zwi¹zków wyznaniowych

® Systemy informatyczne i tworzenie 

   baz danych

® Dewocjonalia

® Poligrafia

® Odzie¿ i konfekcja

opinie listopad 2011

info@genuflex.it

poszukuje przedstawicieli 
handlowych na terenie Polski. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

Zakres bran¿owy targów 
SACROEXPO

® Architektura

   Projektowanie nowych obiektów 

   sakralnych   Projekty renowacyjne 

   i adaptacyjne obiektów sakralnych 

     Projekty rewitalizacyjne obiektów 

   sakralnych

® Architektura wnêtrz

   Projektowanie wnêtrz nowych obiektów 

   sakralnych   Projektowanie wnêtrz 

   sakralnych   Projekty i aran¿acje 

   oœwietleniowe   Projekty i wykonanie 

   nag³oœnienia obiektów sakralnych 

     Projekty okolicznoœciowe /np. o³tarze 

   polowe/   Projekty i wykonanie 

   wyposa¿enia obiektów sakralnych 

   /o³tarze, ³awki, konfesjona³y itp./

® Architektura krajobrazu

   Projektowanie, zak³adanie i utrzymanie 

   zieleni wokó³ obiektów sakralnych 

     Projektowanie i wykonanie zieleni 

   w obiektach sakralnych   Projektowanie 

   i wykonanie zieleni okolicznoœciowej

® Nekropolie

   Zak³adanie nekropolii   Systemy 

   administracyjne nekropolii 

     Rewitalizacja i konserwacja nekropolii 

     Projektowanie, zak³adanie 

   i utrzymanie zieleni na terenach 

   nekropolii

® Budownictwo

   Realizacja nowych obiektów sakralnych 

     Us³ugi konserwatorsko-remontowe 

   dla obiektów sakralnych   Us³ugi 

   instalatorskie   Us³ugi wodno 

   kanalizacyjne   Instalacje elektryczne 

     Instalacje grzewcze 

     Termomodernizacja obiektów 

   sakralnych   Finansowanie projektów 

   i prac budowlanych   Zabezpieczenie 

   obiektów sakralnych

® Instalacje alarmowe

   Monitoring i ochrona   Instalacje 

   i ochrona przeciwpo¿arowa   Sprzêt 

   ratowniczy   Ubezpieczenia

® Sztuka

   Malarstwo   RzeŸba   Witra¿nictwo 

     Kamieniarstwo   Kowalstwo 

   artystyczne   Metaloplastyka   Us³ugi 

   konserwatorskie   Ubezpieczenia 

   obiektów sztuki sakralnej 

     Rzeczoznawstwo

TARGI KIELCE

STATYSTYKI TARGOWE

96%

Efekty dla wystawców

96%  wystawiaj¹cych siê firm dotar³a 
do najwa¿niejszej dla siebie grupy 
klientówi potencjalnych partnerów

94%

Zainteresowanie udzia³em 
w najbli¿szej wystawie

94%  wystawców uczestnicz¹cych 
w targach zaplanowa³o udzia³ 
w SACROEXPO 2012

97%

Oczekiwania wystawców

97%  wystawców stwierdzi³o, ¿e udzia³ 
w wystawie spe³ni³ ich oczekiwania 
i pozwoli³ na pe³ne zaprezentowanie 
firmy.

97%

Struktura zwiedzaj¹cych

97%  zwiedzaj¹cych to w³aœciciele firm 
produkuj¹cych na potrzeby Koœcio³a, 
handlowcy i dystrybutorzy produktów tej 
bran¿y oraz osoby zwi¹zane z sektorem 
dzia³alnoœci koœcielnej oraz ksiê¿a, 
zakonnicy, przedstawiciele wspólnot 
parafialnych i organizacji religijnych 

wystawienniczym od 1992 r., utrzymuj¹c 

wysok¹ dynamikê rozwoju zarówno pod 

wzglêdem iloœci wynajêtej powierzchni 

wystawienniczej jak i liczby wystawców 

i zwiedzaj¹cych z kraju i zagranicy. To 

trzeci oœrodek wystawienniczy w Europie 

Œrodkowo-Wschodniej, organizator po-

nad 60 wystaw i 400 konferencji rocznie, 

mecenas kultury i sportu, sponsor 

dru¿yny Vive Targi Kielce, wielokrotnego 

mistrza Polski w pi³ce rêcznej. Spó³ka 

posiada 7 w pe³ni wyposa¿onych hal 

wystawienniczych, zewnêtrzne tereny 

Targi Kielce dzia³aj¹ na polskim rynku 

Renomowany oœrodek targowy 

o najwiêkszej dynamice rozwoju 
w Polsce i trzeci w Europie 
Œrodkowo-Wschodniej 
pod wzglêdem wynajêtej 
powierzchni

NA TAKIE TARGI CZEKALIŒMY WIELE LAT
Rozmowa z Panem Andrzejem Tla³k¹, w³aœcicielem firmy TAT Electronic

Co sk³oni³o Pana 

firmê do udzia³u 

w targach?

Na takie targi, jak 

SACROEXPO cze-

kaliœmy wiele lat. 

Nasza firma istnieje 

na polskim rynku od 

50 lat, zajmujemy siê 

sprzeda¿¹ organów 

cyfrowych marki Johannus i Content, pro-

dukcj¹ prospektów piszcza³kowych, nag³oœ-

nieniami sta³ymi i okolicznoœciowymi. Naszym 

odbiorc¹ s¹ przewa¿nie parafie, które kupuj¹ 

organy do koœcio³a lub kaplicy. Jest to bardzo 

ciekawa, ale i specyficzna bran¿a. Kiedyœ nie 

by³o targów œciœle bran¿owych i dlatego, aby 

zaprezentowaæ swoj¹ ofertê, przez wiele lat 

jeŸdziliœmy na targi muzyczne. Nie dociera³y 

one jednak do szerokiego grona naszych 

odbiorców i w zwi¹zku z tym nie dawa³y  nam 

satysfakcji. Dlatego propozycja udzia³u w tar-

gach SACROEXPO bardzo nas zaintereso-

wa³a i nie zawiedliœmy siê.

Od kiedy Pañstwo bior¹ udzia³ 

w targach?

Nie pamiêtam, jak dowiedzieliœmy siê o tar-

gach SACROEXPO w Kielcach, ale od razu 

postanowiliœmy siê wystawiæ i od pierwszej 

edycji uczestniczymy w tym wydarzeniu. Targi 

od pocz¹tku by³y dobrze zorganizowane 

i obejmowa³y tylko  ofertê skierowan¹ do 

w³aœciwych odbiorców. Mi³o nam patrzeæ, jak 

z roku na rok w szybkim tempie targi siê  

rozwijaj¹ i roœnie liczba i wystawców, i zwie-

dzaj¹cych. Staramy siê nie tylko braæ udzia³ 

w targach jako wystawca i prezentowaæ nowe 

modele organów, ale równie¿ uczestniczyæ 

w ró¿nych wydarzeniach towarzysz¹cych 

SACROEXPO. W tym roku byliœmy wspó³or-

ganizatorem koncertu organowego po³¹czo-

nego z recytacj¹ Tryptyku Rzymskiego. 

Udzia³ w przedstawieniu wziêli toruñscy 

aktorzy teatru im. Wilama Horzycy i Baja 

Pomorskiego. 

Z jakimi za³o¿eniami przyjad¹ Pañstwo 

na kolejne targi, jaki bêdzie g³ówny cel 

pobytu w Kielcach? 

Jak co roku naszym g³ównym celem bêdzie 

popularyzacja muzyki organowej oraz 

prezentacja nowych modeli i osi¹gniêæ. Mamy 

nadziejê ze w przysz³ym roku bêdziemy mieli 

równie¿ przyjemnoœæ wspó³organizowania  

wydarzenia artystycznego, które na d³ugo 

zostanie w pamiêci uczestników i goœci 

targów.

 

Jakie dzia³ania podejmuj¹ Pañstwo 

poza marketingiem wystawienni-

czym?

Staramy siê uczestniczyæ w  wydarzeniach 

Koœcio³a. Nasze instrumenty gra³y podczas 

wizyty Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II 

i Benedykta XVI, uczestniczymy w pro-

mowaniu m³odych talentów, pomagamy 

w organizacji szkoleñ oraz konkursów dla 

organistów. 

GWARANCJA KORZYŒCI 
Rozmowa z Panem Tadeuszem 

Antkowiakiem, w³aœcicielem 
firmy ALBA PLUS

Jak ocenia Pan 

udzia³ w tar-

gach  SACRO -

EXPO?

Efekty handlowe 

naszego udzia³u 

w ostatniej edycji 

SACROEXPO, po-

dobnie jak w wielu 

poprzednich, by³y 

wysoce zadowalaj¹ce. Du¿a liczba 

wystawców, jak równie¿ zwiedzaj¹cych, 

gwarantuje du¿e korzyœci z uczestnictwa 

w tej imprezie. Ogromny wzrost zaintere-

sowania przy okazji tegorocznej edycji by³ 

widoczny jak chyba nigdy wczeœniej, a to 

z kolei znalaz³o odzwierciedlenie w du¿ej 

iloœci zleceñ i zamówieñ. Obok aspektu 

finansowego jest jeszcze inny wymiar - 

dziêki wspó³pracy z oœrodkiem targowym, 

co roku spotykamy te same znajome 

twarze w osobach klientów, wystawców 

czy te¿ personelu. Czêsto jest to jedyna 

okazja do rozmowy z tymi ludŸmi.

Jakie zabiegi marketingowe oprócz 

wystaw i targów stosuj¹ Pañstwo 

w swojej firmie?

Nasze zabiegi marketingowe maj¹ na celu 

dotarcie do jak najwiêkszej grupy potencjal-

nych nabywców, dlatego obok uczestnictwa 

w targach, podstawowym obszarem naszej 

dzia³alnoœci reklamowej jest naturalnie Inter-

net. W wielu przypadkach staramy siê równie¿ 

trafiaæ z nasz¹ ofert¹ bezpoœrednio do 

konkretnego klienta.

Do kogo kierowana jest oferta Waszej 

firmy?

Z naszej oferty korzystaj¹ g³ównie krajowe 

parafie a w szczególnoœci duszpasterze oraz 

osoby z ich bliskiego otoczenia, dla których 

wa¿ne jest piêkno i estetyka liturgii. Jest 

to oczywiœcie grupa docelowych klientów, 

natomiast sprzeda¿ odbywa siê czêsto 

poprzez hurtownie i sklepy z dewocjonaliami. 

Inn¹ grup¹ odbiorców s¹ klienci zagraniczni - 

na tym polu notujemy ostatnio du¿y przyrost 

sprzeda¿y. Nasze wyroby ciesz¹ siê du¿ym 

uznaniem wœród klientów, a zainteresowanie 

nimi stale wzrasta.

wystawowe oraz poligon dla pokazów 

dynamicznych. Targi Kielce organizuj¹ 

m.in. znany na ca³ym œwiecie Miêdzy-

narodowy Salon Przemys³u Obronnego 

MSPO, Miêdzynarodowe Targi Budow-

nictwa Drogowego AUTOSTRADA POL-

SKA, Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych PLASTPOL oraz naj-

chêtniej odwiedzane targi w Polsce – 

AGROTECH, których ostatnia edycja 

zgromadzi³a ponad 50 000 zwiedzaj¹cych. 

Centrum Kongresowe Targów Kielce to 

profesjonalny organizator wydarzeñ dys-

ponuj¹cy doskona³¹ infrastruktur¹ dla kon-

gresów, koncertów, bankietów, eventów 

sportowych dla 4 500 uczestników. Od roku 

2013 spó³ka bêdzie dysponowaæ nowo-

czesnym  obiektem kongresowym dla 

ponad 1 000 osób. Targi Kielce nale¿¹ do 

Œwiatowego Zwi¹zku Przemys³u Targo-

wego UFI, co potwierdza najwy¿sz¹ jakoœæ 

œwiadczonych us³ug. 
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handlowcy i dystrybutorzy produktów tej 
bran¿y oraz osoby zwi¹zane z sektorem 
dzia³alnoœci koœcielnej oraz ksiê¿a, 
zakonnicy, przedstawiciele wspólnot 
parafialnych i organizacji religijnych 

wystawienniczym od 1992 r., utrzymuj¹c 

wysok¹ dynamikê rozwoju zarówno pod 

wzglêdem iloœci wynajêtej powierzchni 

wystawienniczej jak i liczby wystawców 

i zwiedzaj¹cych z kraju i zagranicy. To 

trzeci oœrodek wystawienniczy w Europie 

Œrodkowo-Wschodniej, organizator po-

nad 60 wystaw i 400 konferencji rocznie, 

mecenas kultury i sportu, sponsor 

dru¿yny Vive Targi Kielce, wielokrotnego 

mistrza Polski w pi³ce rêcznej. Spó³ka 

posiada 7 w pe³ni wyposa¿onych hal 

wystawienniczych, zewnêtrzne tereny 

Targi Kielce dzia³aj¹ na polskim rynku 

Renomowany oœrodek targowy 

o najwiêkszej dynamice rozwoju 
w Polsce i trzeci w Europie 
Œrodkowo-Wschodniej 
pod wzglêdem wynajêtej 
powierzchni

NA TAKIE TARGI CZEKALIŒMY WIELE LAT
Rozmowa z Panem Andrzejem Tla³k¹, w³aœcicielem firmy TAT Electronic

Co sk³oni³o Pana 

firmê do udzia³u 

w targach?

Na takie targi, jak 

SACROEXPO cze-

kaliœmy wiele lat. 

Nasza firma istnieje 

na polskim rynku od 

50 lat, zajmujemy siê 

sprzeda¿¹ organów 

cyfrowych marki Johannus i Content, pro-

dukcj¹ prospektów piszcza³kowych, nag³oœ-

nieniami sta³ymi i okolicznoœciowymi. Naszym 

odbiorc¹ s¹ przewa¿nie parafie, które kupuj¹ 

organy do koœcio³a lub kaplicy. Jest to bardzo 

ciekawa, ale i specyficzna bran¿a. Kiedyœ nie 

by³o targów œciœle bran¿owych i dlatego, aby 

zaprezentowaæ swoj¹ ofertê, przez wiele lat 

jeŸdziliœmy na targi muzyczne. Nie dociera³y 

one jednak do szerokiego grona naszych 

odbiorców i w zwi¹zku z tym nie dawa³y  nam 

satysfakcji. Dlatego propozycja udzia³u w tar-

gach SACROEXPO bardzo nas zaintereso-

wa³a i nie zawiedliœmy siê.

Od kiedy Pañstwo bior¹ udzia³ 

w targach?

Nie pamiêtam, jak dowiedzieliœmy siê o tar-

gach SACROEXPO w Kielcach, ale od razu 

postanowiliœmy siê wystawiæ i od pierwszej 

edycji uczestniczymy w tym wydarzeniu. Targi 

od pocz¹tku by³y dobrze zorganizowane 

i obejmowa³y tylko  ofertê skierowan¹ do 

w³aœciwych odbiorców. Mi³o nam patrzeæ, jak 

z roku na rok w szybkim tempie targi siê  

rozwijaj¹ i roœnie liczba i wystawców, i zwie-

dzaj¹cych. Staramy siê nie tylko braæ udzia³ 

w targach jako wystawca i prezentowaæ nowe 

modele organów, ale równie¿ uczestniczyæ 

w ró¿nych wydarzeniach towarzysz¹cych 

SACROEXPO. W tym roku byliœmy wspó³or-

ganizatorem koncertu organowego po³¹czo-

nego z recytacj¹ Tryptyku Rzymskiego. 

Udzia³ w przedstawieniu wziêli toruñscy 

aktorzy teatru im. Wilama Horzycy i Baja 

Pomorskiego. 

Z jakimi za³o¿eniami przyjad¹ Pañstwo 

na kolejne targi, jaki bêdzie g³ówny cel 

pobytu w Kielcach? 

Jak co roku naszym g³ównym celem bêdzie 

popularyzacja muzyki organowej oraz 

prezentacja nowych modeli i osi¹gniêæ. Mamy 

nadziejê ze w przysz³ym roku bêdziemy mieli 

równie¿ przyjemnoœæ wspó³organizowania  

wydarzenia artystycznego, które na d³ugo 

zostanie w pamiêci uczestników i goœci 

targów.

 

Jakie dzia³ania podejmuj¹ Pañstwo 

poza marketingiem wystawienni-

czym?

Staramy siê uczestniczyæ w  wydarzeniach 

Koœcio³a. Nasze instrumenty gra³y podczas 

wizyty Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II 

i Benedykta XVI, uczestniczymy w pro-

mowaniu m³odych talentów, pomagamy 

w organizacji szkoleñ oraz konkursów dla 

organistów. 

GWARANCJA KORZYŒCI 
Rozmowa z Panem Tadeuszem 

Antkowiakiem, w³aœcicielem 
firmy ALBA PLUS

Jak ocenia Pan 

udzia³ w tar-

gach  SACRO -

EXPO?

Efekty handlowe 

naszego udzia³u 

w ostatniej edycji 

SACROEXPO, po-

dobnie jak w wielu 

poprzednich, by³y 

wysoce zadowalaj¹ce. Du¿a liczba 

wystawców, jak równie¿ zwiedzaj¹cych, 

gwarantuje du¿e korzyœci z uczestnictwa 

w tej imprezie. Ogromny wzrost zaintere-

sowania przy okazji tegorocznej edycji by³ 

widoczny jak chyba nigdy wczeœniej, a to 

z kolei znalaz³o odzwierciedlenie w du¿ej 

iloœci zleceñ i zamówieñ. Obok aspektu 

finansowego jest jeszcze inny wymiar - 

dziêki wspó³pracy z oœrodkiem targowym, 

co roku spotykamy te same znajome 

twarze w osobach klientów, wystawców 

czy te¿ personelu. Czêsto jest to jedyna 

okazja do rozmowy z tymi ludŸmi.

Jakie zabiegi marketingowe oprócz 

wystaw i targów stosuj¹ Pañstwo 

w swojej firmie?

Nasze zabiegi marketingowe maj¹ na celu 

dotarcie do jak najwiêkszej grupy potencjal-

nych nabywców, dlatego obok uczestnictwa 

w targach, podstawowym obszarem naszej 

dzia³alnoœci reklamowej jest naturalnie Inter-

net. W wielu przypadkach staramy siê równie¿ 

trafiaæ z nasz¹ ofert¹ bezpoœrednio do 

konkretnego klienta.

Do kogo kierowana jest oferta Waszej 

firmy?

Z naszej oferty korzystaj¹ g³ównie krajowe 

parafie a w szczególnoœci duszpasterze oraz 

osoby z ich bliskiego otoczenia, dla których 

wa¿ne jest piêkno i estetyka liturgii. Jest 

to oczywiœcie grupa docelowych klientów, 

natomiast sprzeda¿ odbywa siê czêsto 

poprzez hurtownie i sklepy z dewocjonaliami. 

Inn¹ grup¹ odbiorców s¹ klienci zagraniczni - 

na tym polu notujemy ostatnio du¿y przyrost 

sprzeda¿y. Nasze wyroby ciesz¹ siê du¿ym 

uznaniem wœród klientów, a zainteresowanie 

nimi stale wzrasta.

wystawowe oraz poligon dla pokazów 

dynamicznych. Targi Kielce organizuj¹ 

m.in. znany na ca³ym œwiecie Miêdzy-

narodowy Salon Przemys³u Obronnego 

MSPO, Miêdzynarodowe Targi Budow-

nictwa Drogowego AUTOSTRADA POL-

SKA, Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych PLASTPOL oraz naj-

chêtniej odwiedzane targi w Polsce – 

AGROTECH, których ostatnia edycja 

zgromadzi³a ponad 50 000 zwiedzaj¹cych. 

Centrum Kongresowe Targów Kielce to 

profesjonalny organizator wydarzeñ dys-

ponuj¹cy doskona³¹ infrastruktur¹ dla kon-

gresów, koncertów, bankietów, eventów 

sportowych dla 4 500 uczestników. Od roku 

2013 spó³ka bêdzie dysponowaæ nowo-

czesnym  obiektem kongresowym dla 

ponad 1 000 osób. Targi Kielce nale¿¹ do 

Œwiatowego Zwi¹zku Przemys³u Targo-

wego UFI, co potwierdza najwy¿sz¹ jakoœæ 

œwiadczonych us³ug. 
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PRACOWNIA HAFTU 
ARTYSTYCZNEGO

ZYGZAK, Reda

Pracownia Haftu Artystycznego 

„ZYGZAK” istnieje na rynku od 1993 r. 

Jesteœmy uznanym na rynku produ-

centem szat liturgicznych oraz innych 

akcesoriów w oparciu o rêkodzie³o 

artystyczne. Poprzez unikatowoœæ 

wykorzystania rêcznej technologii 

produkcji wyroby te s¹ wysoko cenione 

i rozpoznawane zarówno w Polsce, jak 

i za granic¹.

OFERUJEMY:

 szaty liturgiczne w stylu gotyckim, 

  semigotyckim i rzymskim

 ornaty, kapy i dalmatyki

 alby kap³añskie i ministranckie

 bieliznê kielichow¹ i bursy

 stu³y w szerokiej gamie stylów 

   i wzornictwa

 obrusy o³tarzowe, welony

 chor¹gwie ¿a³obne i procesyjne, 

   baldachimy

 sztandary szkolne

 realizujemy tak¿e indywidualne 

   zamówienia

Zapraszamy do obejrzenia pe³nej oferty 

naszej Pracowni na www.zygzak.com.pl

wystawcy SACROEXPO listopad 2011listopad 2011

DEWOCJONALIA

Karol Morel, Marianna Morel, 
Magdalena Morel, Niegowa

MORELI

Firma MORELI zajmuje siê produkcj¹ 

dewocjonaliów od 1980 r. Ponad 30 lat 

istnienia na rynku polskim i zagranicznym 

pozwoli³o nam zdobyæ zaufanie i uznanie 

rzeszy odbiorców, dziêki czemu obecnie 

jesteœmy liderem wœród dostawców 

dewocjonaliów w kraju i za granic¹. 

Zajmujemy siê g³ównie produkcj¹ krzy¿y 

wisz¹cych, krzy¿y stoj¹cych, œwieczników 

wykonywanych z metali kolorowych 

i drewna, zestawów kolêdowych, wize-

runków Chrystusa i wielu innych do obej-

rzenia których zachêcamy na naszej 

stronie internetowej . 

Realizujemy równie¿ zamówienia indy-

widualne, w tym us³ugi odlewnicze. 

www.moreli.pl

D L A C Z E G O  S A C R O E X P O  

W  T A R G A C H  K I E L C E

Warto zaprezentowaæ firmê w kom-

fortowych warunkach za przystêpn¹ 

cenê. Targi Kielce oferuj¹ wystawcom 

konkurencyjne ceny uczestnictwa w tar-

gach. Rozs¹dna cena idzie w parze z bar-

dzo wysokim standardem warunków 

prezentacji firmy (klimatyzowane hale, 

nieograniczony dostêp do mediów, 

swoboda aran¿acji stoisk, 3000 miejsc 

parkingowych, ³atwy dojazd do obiektów 

targowych) 

Warto uczestniczyæ w targach bran-

¿owych. Targi Kielce specjalizuj¹ siê 

w organizowaniu wystaw bran¿owych. 

Ich wyselekcjonowany zakres tema-

tyczny jest gwarancj¹ sukcesu dla 

ka¿dego przedsiêbiorcy i zapewnia 

obecnoœæ w pawilonach targowych 

profesjonalnego grona odbiorców. 

Stoiska Sacroexpo odwiedzaj¹ ocze-

kiwani przez wystawców goœcie: osoby 

konsekrowane, inwestorzy koœcielni, 

specjaliœci, kupcy, handlowcy, zaintere-

sowani konkretnymi produktami i na-

wi¹zaniem wartoœciowych kontaktów 

handlowych.

Warto skorzystaæ z dodatkowych,

efektywnych form promocji. Aby 

promocja by³a kompletna, Targi Kielce 

oferuj¹ swoim wystawcom mo¿liwoœæ 

organizowania pokazów na stoiskach. 

Dziêki temu prezentacja firmy jest pe³na, 

a co za tym idzie – najskuteczniejsza. 

Pokazy tworz¹ wartoœæ dodan¹ sku-

tecznego udzia³u w targach, a firma 

otrzymuje niezwykle widowiskow¹ formê 

wyst¹pienia targowego, zwielokrotnia-

j¹c¹ efekt promocji firmy podczas targów.

Warto wyró¿niæ siê ciekaw¹ konferen-

cj¹ targow¹. Targi Kielce zachêcaj¹ do 

korzystania z sal konferencyjnych. 

Doskonale wyposa¿one, obszerne sale 

konferencyjne z mo¿liwoœci¹ dowolnej 

aran¿acji wnêtrz pozwalaj¹ wystawcom 

skutecznie zaprezentowaæ w³asn¹ 

ofertê. Niew¹tpliw¹ zalet¹ konferencji 

organizowanych podczas targów jest ich 

lokalizacja w pawilonach wystawowych 

i mo¿liwoœæ kontynuowania dyskusji 

na stoiskach.

SACROEXPO to najwiêksze i najwa¿-

niejsze wydarzenie dla bran¿y wyposa¿e-

nia i dekoracji wnêtrz koœcio³ów, sztuki 

sakralnej i dewocjonaliów w Europie. 

To tu zawiera siê kluczowe kontrakty, 

tu prezentowane s¹ rynkowe nowoœci oraz 

najnowoczeœniejsze technologie. Targi 

SACROEXPO to tak¿e wyj¹tkowe spotka-

nia z designem, miejsce kreowania trendów 

i poszukiwania inspiracji.

Ludzie

Spotkania

Wieczór Bran¿owy

Inspiracje

• liderzy rynku, czo³owi producenci 

  i dystrybutorzy, osobistoœci œwiata 

  designu

• kluczowi klienci: kupcy, handlowcy, 

  projektanci, inwestorzy budowlani,  

  deweloperzy, wykonawcy robót 

  budowlanych 

• mistrzowie rzemios³a 

• opiniotwórcze media 

• adepci zawodu: studenci wydzia³ów 

  projektowych 

• blisko 5 000 zwiedzaj¹cych w 2011 r. 

• aran¿owane rozmowy biznesowe 

  - „matchmaking” 

• bogaty program wydarzeñ: wystawy, 

  konferencje, seminaria

• wszystko dla koœcio³a: od wykoñczenia

  wnêtrz poprzez umeblowanie a¿ po

  œwiat³o i stylowe dekoracje 

• œwiatowe wzornictwo 

• rynkowe trendy 

• strefy tematyczne, przyk³ady aran¿acji 

• strefa porad, fachowe konsultacje

„Jestem pod du¿ym wra¿eniem wystawy, która jest doskona³¹ promocj¹ sztuki sakralnej. 

¯yczy³bym, aby by³a okazj¹ do uœmiercenia religijnego kiczu, by kszta³towa³a gusta.” 

- zachwyca³ siê abp Józef Michalik podczas otwarcia miêdzynarodowej ekspozycji 

SACROEXPO.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPREZENTOWANIEM SWOJEJ OFERTY 

NA TARGACH SACROEXPO W KIELCACH W DNIACH OD 18 DO 20 CZERWCA 2012, 

PROSIMY O KONTAKT Z NAMI (TEL. 41 365 12 12, E-MAIL: INFO@SACROEXPO.PL). 

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAÑ, CHÊTNIE UDZIELIMY NA NIE ODPOWIEDZI. 

Gazeta Wyborcza
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- zachwyca³ siê abp Józef Michalik podczas otwarcia miêdzynarodowej ekspozycji 
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WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPREZENTOWANIEM SWOJEJ OFERTY 
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FIGURY TWORZONE 
Z PASJ¥

ELMEK
Roman Reus, Nowa Sól

Elmek to firma odwo³uj¹ca siê do tradycji 

sztuki rzemieœlniczej. Nowe technologie 

(wykorzystanie syntetycznych ¿ywic 

i nowoczesnych farb) id¹ tu w parze 

z precyzyjn¹ obróbk¹ rêczn¹. Warto 

podkreœliæ, ¿e do ka¿dej rêcznie malo-

wanej rzeŸby tworzona jest oryginalna, 

jednostkowa i niepowtarzalna paleta 

barw. Ten pietyzm wykonania zosta³ 

dostrze¿ony - Elmek z maleñkiej, 

rodzinnej firmy sta³ siê liderem w Polsce. 

Jednak firma ju¿ dawno przekroczy³a 

granice kraju, docieraj¹c do najbardziej 

odleg³ych zak¹tków globu.

www.elmek.pl

GWARANCJA PEWNEGO 
I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

Organizator pielgrzymek (ca³a Europa, 

Ziemia Œwiêta, Egipt, Jordania, Cypr, Turcja, 

Meksyk, Kenia i wiele innych zak¹tków 

œwiata), wyjazdów wypoczynkowych 

i wycieczek. Wyjazdy indywidualne i gru-

powe. Rezerwacja hoteli. Ubezpieczenia. 

Rezerwacja biletów lotniczych on-line. 

Bezpoœredni czarter Warszawa - Tel Aviv -

Warszawa. 

Zapraszamy na stronê www.pielgrzymki.info

wystawcy SACROEXPO listopad 2011wystawcy SACROEXPOlistopad 2011

ŒWIECE LITURGICZNE

CENTRUM 
ORGANÓW
KOŒCIELNYCH
TAT Electronic, Toruñ

Wytwórn ia  Œwiec  L i tu rg icznych  

STANIS£AW jest  jedn¹ z wiod¹cych firm 

produkuj¹cych œwiece  liturgiczne w Pol-

sce.  Od 70 lat firma STANIS£AW kieruje 

siê zawsze tymi samymi priorytetami, 

którymi s¹ starannie dopracowane wzory 

oraz najwy¿sza jakoœæ produkowanych 

œwiec. Posiadamy bogaty asortyment 

œwiec, jak równie¿ realizujemy zamó-

wienia specjalne, przy których projek-

tujemy wzory specjalnie na ¿yczenie 

klienta. Nasze produkty dostêpne s¹ na 

terenie ca³ego kraju w sklepach i hur-

towniach o tematyce liturgicznej. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej 

strony internetowej

 www.stanislaw.com.pl

ARTSakra jest firm¹ rodzinn¹ za³o¿on¹ 

w 1975 r. Wykonujemy artystyczne 

elementy wystroju i zabudowy przestrzeni 

œwi¹tyñ i obiektów sakralnych. Wszystkie 

nasze prace dostosowane s¹ architek-

tonicznie do indywidualnego charakteru 

œwi¹tyni i jej stylu - gotyk, barok, stylizacje, 

formy wspó³czesne. Wykonawstwo ka¿dej 

z form poprzedzone jest zapoznaniem 

z wymogami architektonicznymi i u¿yt-

kowymi oraz przygotowaniem projektu.  

Wysokie walory artystyczne i u¿ytkowe 

potwierdzaj¹ referencje wydane przez 

liczne grono osób duchownych. 

Zapraszamy na www.artsakra.pl

STUDIO WYSTROJU WNÊTRZ SAKRALNYCH

ARTSakra
Stefan Andrzej Deja,
Wielogóra

STANIS£AW 
Wytwórnia Œwiec 
Liturgicznych, Kotowice

TRZYDZIEŒCI LAT W S£U¯BIE LITURGII

ALBA TOMASZ WO�NY,
Poznañ

Firma ALBA Tomasz WoŸny od ponad 

30 lat zajmuje siê projektowaniem 

i produkcj¹ szat liturgicznych. Dziêki 

kunsztownemu wzornictwu po³¹czonemu 

z  niezwykle wysok¹ jakoœci¹ wyrobów, 

firma ALBA znajduje nies³abn¹ce uz-

nanie w szerokim gronie wiernych 

klientów, stale pozyskuj¹c jednoczeœnie  

wielu nowych odbiorców tak w kraju, jak 

i zagranic¹. 

Pasja, kreatywnoœæ i zaanga¿owanie 

ca³ego zespo³u pracowników sprawiaj¹, 

¿e ALBA z powodzeniem kontynuuje 

dzie³o swojego za³o¿yciela Jerzego 

WoŸnego, zaœ produkty firmy, takie jak: 

ornaty, kapy, stu³y, alby, kom¿e, welony, 

chor¹gwie, sztandary i inne staj¹ siê 

rozpoznawalne na ca³ym œwiecie.

www.alba.poznan.pl

FRANCISZKAÑSKIE BIURO 
TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE 
PATRON TRAVEL 

TAT Electronic jest firm¹ rodzinn¹ 

za³o¿on¹ w latach szeœædziesi¹tych. 

Swoja dzia³alnoœæ rozpoczê³a od produk-

cji sprzêtu elektroakustycznego wyko-

rzystywanego w koœcio³ach i kaplicach 

ca³ego œwiata. Obecnie TAT Electronic 

jest jedynym przedstawicielem w Polsce 

firm Johannus i Content produkuj¹cych 

elektroniczne organy koœcielne. Jest te¿ 

producentem organowych prospektów 

piszcza³kowych projektowanych na indy-

widualne zamówienie. TAT Electronic jest 

wykonawc¹ nag³oœnienia obiektów sakral-

nych oraz plenerowych wydarzeñ koœciel-

nych. TAT Electronic udziela na swoje 

wyroby d³ugoletniej gwarancji i zapewnia 

fachowy serwis.

www.tat.com.pl

SZATY LITURGICZNE

ALBA PLUS Antkowiak,
Poznañ

Firma ALBA PLUS Antkowiak od kilku-

nastu lat jest czo³owym dostawc¹ ubiorów 

oraz akcesoriów liturgicznych dla wielu 

polskich parafii. Nasza marka cieszy siê uz-

naniem równie¿ w innych krajach, dziêki 

czemu nasze produkty s³u¿¹ kap³anom 

praktycznie na ca³ym œwiecie.

Co roku wzbogacamy nasz asortyment, 

wprowadzamy do oferty nowe projekty, 

oryginalne tkaniny, nowatorskie wzory, nie 

zapominaj¹c tak¿e o doskonaleniu naszych 

tradycyjnych, sprawdzonych wyrobów. 

Nasze wieloletnie doœwiadczenie gwaran-

tuje najwy¿sz¹ jakoœæ produktów i us³ug.

www.alba-plus.com.pl

„Dla wiêkszoœci z nas bran¿a sakralna 

jest równie tajemnicza, co przepo-

wiednie fatimskie. Bo oto biznes spla-

ta siê z Tajemnic¹.”

Puls Biznesu

„Choæ kontrowersje i pytania o granice 

sztuki i kiczu, tak¿e w bran¿y handlowej 

wzbudzi³a niewielka oferta Chiñczyków, 

to jednak wyraŸnie SACROEXPO 

ewoluuje w stronê promocji jakoœci, 

rzetelnoœci i piêkna w sztuce sakralnej.”

Tygodnik Niedziela
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Kontakt - Sacroexpo

Robert T. Fr¹k
ul. Zak³adowa 1

25-672 Kielce

tel. 41 365 12 12

fax 41 345 62 61

e-mail: info@sacroexpo.pl 

Godziny otwarcia
18.06.2012 (poniedzia³ek): 9-17
19.06.2012 (wtorek): 9-18 
20.06.2012 (œroda): 9-15

BEZP£ATNY 
WSTÊP

PARTNERZY

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

JE Ks. Wies³aw Mering Biskup 

W³oc³awski, Przewodnicz¹cy Rady 

ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Kulturalnego 

JE Ks. 

Prymas Polski

Arcybiskup Józef Kowalczyk

 

Papieska Rada ds. Kultury

JE Ks. Biskup Kazimierz Ryczan, 

Ordynariusz Kielecki

JE Sawa, 
Prawosùawny Metropolita 
Warszawski i Caùej Polski 

JE Ks. Glemp, 

Prymas Polski Senior

Kardyna³ Józef 

PATRONAT HONOROWY

WSPÓ£ORGANIZATORZY

SACROEXPO
18-20.06.2012

tel. 41 345 88 88
41 331 11 11
41 345 55 55

TAXI

BUS 25, 36, 37, 40, 54, 100, 110, 112

Dojazd

Rezerwacje hotelowe
Anna Kubicka

tel. 41 365 12 37

e-mail: kubicka.a@targikielce.pl
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® 31.12.2011 - ostateczny termin obowi¹zywania specjalnej oferty cenowej 

                         na wynajem powierzchni targowej

® 31.05.2012 - ostateczny termin zg³aszania uczestnictwa

® 05.06.2012 - ostateczny termin przesy³ania wpisów do katalogu 

                         targowego (poprzez pocztê e-mail)

® 17.06.2012 - ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ do konkursu 

                         na najlepszy produkt prezentowany na targach

® 18.06.2012 - uroczystoœæ otwarcia targów Sacroexpo

Jeœli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt - 41 365 12 12
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