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SACROEXPO – miejsce, 
gdzie sztuka sakralna i duchowość 
spotykają biznes.

T  A  R  G  I  ·  O  P  I  N  I  E  ·  B  R  A  N  Ż  A



2 3Targi Kielce 2017 www.sacroexpo.pl

Dlaczego warto 
wziąć udział w targach 
SACROEXPO

• Możliwość zakupu produktów w atrak-
cyjnych cenach

• Pozytywne opinie o wystawie SACRO-
EXPO wśród wystawców i zwiedzają-
cych – aż 98% usatysfakcjonowanych 
uczestników.

• Dobre zaplecze hotelowe oraz wiele 
atrakcji w okolicy do spędzenia czasu 
wolnego sprawią, że pobyt w Kielcach 
będzie niezapomniany.

• Profesjonalny zespół organizacji targów 
– doświadczenie zbierane przez 25 lat.

• Medal Per Artem ad Deum Przez Sztu-
kę do Boga przyznawany przez Papie-
ską Radę ds. Kultury – wystawa SACRO-
EXPO to jedyne miejsce gdzie wręczane 
jest to wyjątkowe wyróżnienie.

• Optymalna infrastruktura do organiza-
cji tego typu imprez: nowoczesne ha-
le wystawiennicze połączone z centrum 
konferencyjno-kongresowym oraz par-
kingiem wielopoziomowym.

• Bogaty program towarzyszących: szko-
lenia, konferencje, warsztaty.

SACROEXPO

W LICZBACH

trendy, inspiracje

wymiana 
doświadczeń

atrakcyjne oferty

zwiedzających

5000

wystawców

280

krajów

13

SACROEXPO – 
największe targi branży 
sakralnej w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 

SACROEXPO 
w dogodnej lokalizacji

Edycja  1998  2009 2016
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BIZNES – KOŚCIÓŁ – SZTUKA

 Promować sztukę związaną z sacrum 
i jej twórców jest jednym z nadrzędnych 
celów, jakie postawiły sobie Targi Kiel-
ce organizując Międzynarodową Wysta-
wę Budownictwa i Wyposażenia Koś-
ciołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO. Sztuka sakralna jest wy-
razem dialogu, jaki człowiek prowadzi z 
Bogiem, rozmawiając z nim swoimi zdol-

nościami i miłością. Targi sakralne, któ-
re odbędą się w Targach Kielce od 12 do 
14 czerwca 2017 roku, są okazją do za-
prezentowania osiągnięć artystycznych 
w dziedzinie sztuki sakralnej i budow-
nictwa kościelnego w Polsce i w Euro-
pie. Ta, jedyna w swoim rodzaju impreza,  
z pogranicza wydarzenia kulturalnego  
i komercyjnego, jakim są targi, nawiązuje 

Najnowsze trendy sztuki sakralnej, 
dewocjonalia, wyposażenie kościołów, 
nowe techniki w budownictwie 
sakralnym oraz w dziedzinie 
konserwatorskiej, międzynarodowe 
konferencje z udziałem wybitnych 
osobistości, koncerty i wystawy – 
wszystko to znajdziemy w jednym 
miejscu i czasie w Targach Kielce na 
wystawie SACROEXPO.

Podczas wystawy SACROEXPO prezentowane są najnowsze trendy wyposażenia kościołów.

Targi Kielce miejscem spotkań 

biznesowych.
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 Targi stanowią doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych

Targi Kielce – Drugi w Europie Środkowo - Wschod-

niej organizator targów i wystaw Każdej edycji wystawy SACROEXPO towarzyszy niepowtarzalna atmosfera

zarówno do tradycji, jak również do sztu-
ki nowoczesnej.
 To, iż Międzynarodowa Wystawa Bu-
downictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SAC-
ROEXPO odbywa się już po raz osiemna-
sty jest potwierdzeniem jakości wystawy.
 Od lat ta wystawa przyciąga do kie-
leckich targowych hal blisko 5000 zwie-
dzających. Tutaj moją oni możliwość za-
poznania się z najnowszymi trendami 
sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wypo-
sażenia kościołów, nowymi technikami  
w budownictwie sakralnym oraz w dzie-
dzinie konserwatorskiej.
 Bogactwo wystawianych tutaj ekspo-
natów nawiązujące również do tradycji, 
sięga do nowoczesnej sztuki sakralnej. 
W tym roku swój udział w targach zapo-
wiedziało 300 wystawców z 12 krajów  
z całego świata. Są wśród nich ci naj-
więksi gracze, którzy przyjeżdżają na kie-
leckie targi od wielu lat. 

Biznes  
na każdą kieszeń

 Większość z wystawców targów SAC-
ROEXPO oferuje produkty na każdą kie-
szeń – dla biskupów wyposażających 
katedry, jak i dla tych, którzy chcieliby 
udekorować swój dom krzyżem, płasko-
rzeźbą czy małą figurką. Dla indywidual-
nego kupującego niezwykle interesujące 
mogą być różańce wykonane z różnych 
materiałów – od plastikowych do tych naj-

bardziej luksusowych wykonanych z eg-
zotycznego drewna. Duchowni mogą się 
tutaj ubrać się od stóp do głów. Na tar-
gach wystawcy prezentują szeroką ofer-
tę butów, specjalnych koszul i oczywiście 
ornatów. Każdy znajdzie coś dla siebie.  
 Księża i zakonnice mogą zapoznać się  
z nowościami wydawniczymi z branży ka-
tolickiej. Wydawnictwa prezentują bardzo 
szeroką ofertę. Książki tutaj pokazywa-
ne to profesjonalnie wydania w pięknych 
oprawach i przystępnych cenach. 

Przez Sztukę  
do Boga

 Międzynarodowa Wystawa Budow-
nictwa i Wyposażenia Kościołów Sztuki 
Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 
w Targach Kielce to jedyne miejsce na 
świecie, gdzie wręczany jest Medal Pa-
pieskiej Rady ds. Kultury. Otrzymują go 
artyści lub instytucje, których dorobek 
artystyczny przyczynia się do rozwoju 
kultury i kształtuje duchowość człowie-
ka.
 Kapituła, której przewodniczy ks. Bi-
skup dr Marian Florczyk, postanowiła, 
że w tym roku do grona laureatów do-
łączą ks. prof. Michał Heller – prezbiter 
katolicki, teolog i profesor nauk teolo-
gicznych, czeski duchowny katolicki, 
filozof, psycholog i teolog Tomas Halik 
i zamieszkująca na stałe w Salzburgu  
w Austrii Claudia Henzler, fotograficz-
ka i reporterka pracująca dla austria-

kania artystyczne towarzyszące targom.  
W programie nadchodzących targów 
znajduje się między innymi konferencja 
muzealników „Muzea naszych czasów”, 
konferencja „Kościoły naszych czasów”, 
a także Forum SACROENERGIA. 
 SACROEXPO To świetna okazja do 
poznania ludzi zaangażowanych w ży-
cie Kościoła. Zarówno duchownych jak  
i świeckich. Otwiera drogę do poznania 
zarówno potrzeb rynku związanego z re-
ligią jak również oferty firm i instytucji an-
gażujących się w tą sferę życia. 
 Tutaj widać, że sfera sacrum  
w Polsce zajmuje bardzo ważne miej-
sce. Zarówno świeccy, jak i duchowni 
przy zachowaniu stałych wartości i boga-
tej tradycji Kościoła, nie boją się wyzwań 
związanych ze współczesnością, szuka-
jąc nowych form ewangelizacji i pogłę-
biania życia duchowego.

ckich, niemieckich i amerykańskich 
mediów. Uroczystość wręczenia meda-
li odbędzie się pierwszego dnia targów,  
12 czerwca w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce. Uświetni ją koncert 
Chóru Polskiego Radia, który wyko-
na utwory Arvo Pärta – ubiegłorocz-
nego laureata medalu PER ARTEM AD 
DEUM.

Miejsce  
spotkań

 Co roku rangę targów SACROEX-
PO podkreśla obecność wielu dostoj-
ników i przedstawicieli władz kościel-
nych. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się liczne konferencje, wystawy, spot-
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– Wiemy, że wiele razy goś-
cił Ksiądz na targach Sac-
roExpo, proszę powiedzieć 
dlaczego warto zagospo-
darować czas na to wyda-
rzenie?

Na targach SacroExpo je-
stem już „stałym bywal-
cem”. To będzie już 8 obec-
ność moja i ekonomów 
prowincjalnych jurysdykcji 
zakonnych mających swo-
je siedziby w Polsce. Re-
prezentując ekonomów 
prowincjalnych, koordynu-
jąc działania finansowe na-
szych zgromadzeń mamy 
okazję w jednym miejscu, 
w ciągu 3 dni zobaczyć du-
ży wachlarz wszystkich pro-
duktów, które są potrzebne 
w dzisiejszych czasach do 
właściwego funkcjonowa-

nia „materialnego” kościo-
ła. Przy okazji Targów mamy 
nasze spotkania:
- w poniedziałek i wtorek prze-
znaczone dla sekretarzy pro-
wincjalnych,
- we wtorek i środę dla ekono-
mów prowincjalnych.
Zakres poruszanych proble-
mów, przepisów prawnych, 
tematów szkoleń, przekazy-
wanych formacji i rzeczowej 
reklamy jest przebogaty. Ko-
rzystając z gościnności Cen-
trum Konferencyjnego Tar-
gów możemy zgłębiać naszą 
wiedzę ekonomiczną, sekre-
tarską, przekazywaną przez 
znawców tematu.
 
– Co możemy powiedzieć 
o rynku, którego przedstawi-
ciele pojawiają się w Kielcach 
na wystawie SacroExpo?

W zamyśle twórców SacroEx-
po oferta wystawców skiero-
wana jest do ludzi związanych 
z SACRUM – ze świętością. 
Myli się ten, kto pomyślałby, 
że będą obecni wśród od-
wiedzających tylko i wyłącz-
nie osoby duchowne, które 
przez swoją profesję niemal 
każdego dnia dotykają SAC-
RUM. Jest ich sporo, ale wraz 
z nimi pojawia się duża grupa 
osób związanych z prowadze-
niem całego zaplecza w koś-
ciel. Skoro więc tak szerokie 
grono zainteresowanych spot-
kaniem z SACRUM, to i ofer-
ta wystawców skierowana 
jest pod ich adresem. Cieszy 
spora obecność wystawców 
z Polski, choć cieszy także 
obecność zagranicznych wy-
stawców. Ich obecność wią-
że się – jak się domyślam – ze 

sporymi kosztami, ale jak po-
twierdza to z roku na rok ros-
nąca ich liczba – musi się to 
opłacać, a zdobyte doświad-
czenie procentuje w dalszej 
współpracy.

– Z jednej strony sztuka, 
z drugiej biznes – dla nie-
których bardzo trudne po-
łączenie, jednak targi Sac-
roExpo zdają się sprawiać 
inne wrażenie…

Każdej edycji SacroExpo to-
warzyszy tematyczna wy-
stawa. Ten, kto staje się ele-
mentem, trybem trwających 
targów, może tej sztuki do-
tknąć i choć przez chwilę się 
przy niej zatrzymać, by pod-
jąć swoją refleksję. Spaceru-
jąc pomiędzy wystawcami ma-
my także okazję przyjrzeć się, 

Ks. Piotr Ciepłak MS
- Saletyn
- Wikariusz Prowincjalny 
Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy Saletynów
- Ekonom Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów 
Męskich w Polsce

jak twórcy przenoszą posiada-
ny przez siebie talent, na wy-
konanie konkretnego dzieła: 
można m.in.: podejrzeć pracę 
artysty rzeźbiarza, czy uczest-
niczyć w pisaniu wschodnich 
ikon…
SacroExpo to nie tylko sztu-
ka, ale także i prowadzone ne-
gocjacje, czy też podpisywa-
nie konkretnych umów. Nie 
raz widziałem, że środowisko 
SacroExpo sprzyja w spot-
kaniu pomiędzy inwestorem 
i wykonawcą, czy też: „je-
stem tutaj, by poznać bliżej 
firmę, która u mojego przyja-
ciela, czy znajomego wykona-
ła konkretny projekt… Może 
i u mnie się coś podobnego 
dokona?”

Wiadomo, że w Polsce 
przedkładamy spotkania 

bezpośrednie i rozmowę 
nad wysyłanie suchych ofert 
z liczbami i fotografiami. Czy 
to w głównej mierze to one 
decydują o sprzedaży?

Pozwolę sobie na przypo-
mnienie takiego powiedzenia, 
które przed laty bardzo często 
powtarzał nieżyjący już dzisiaj 
mój nauczyciel matematyki ze 
szkoły podstawowej: „Czło-
wiek się lepiej czuje, jak sobie 
problem, dane zadanie, na-
rysuje… A jeszcze lepiej, jak 
może z kimś o tym porozma-
wiać”. Ta jego maksyma towa-
rzyszyła nam w klasie przy roz-
wiązywaniu kolejnego zadania 
tekstowego… Im więcej by-
ło przy nim gwiazdek z pozio-
mem trudności zadania, tym 
rysunek, a przede wszystkim 
rozmowa, przed jego rozwią-

zaniem była dłuższa…
Wracając do pytania… Spot-
kanie i bezpośrednia rozmo-
wa pozwala zmierzyć się stro-
nom (wystawca i zwiedzający) 
z konkretnym zagadnieniem, 
z konkretnym problemem czy 
też oczekiwaniem. A płasz-
czyzna dialogu, o którą tak 
bardzo zabiega SacroExpo – 
sprzyja temu.

– Co stanowi dziś o sile wy-
stawy SacroExpo, której 
każda edycja przyciąga ty-
siące osób – duchownych 
i świeckich?

Kolejna już siedemnasta 
edycja SacroExpo pozwoli-
ła wszystkim nam dorosnąć. 
Zdobywamy wszyscy ko-
nieczne doświadczenie. Wy-
stawcy dostosowują swoją 

ofertę do oczekiwań odwie-
dzających. Czas i miejsce 
targów stają się także oka-
zją do pojawienia się no-
wych dziedzin. Pamiętam, 
że kilka lat temu wśród wy-
stawców nie było przedsta-
wicieli banków. Jakoś nikt 
nie myślał, że SACRUM – to 
także środki finansowe, któ-
re są w służbie dla drugie-
go człowieka. Dziś i finan-
se i kościelne ubezpieczenia 
są. Są i nowe technologie, 
które zaglądają pod kościel-
ne „strzechy”…
Spotkanie tradycji i nowo-
czesności, SACRUM z ułom-
nym ego, tego, co stare i na-
znaczone zębem czasu, z tym, 
co nowe, innowacyjne. To 
właśnie atmosfera i płaszczy-
zna, którą daje SacroExpo 
w Kielcach.

Sztuka 
i sakrum

Kardynał Gianfranco Ravassi oraz Ennio Morricone, SACROEXPO 2012

Wystawa Wincentego Kućmy, SACROEXPO 2015Koncert Ennio Morricone podczas SACROEXPO 2012
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 Medal przyznawany 
jest rok rocznie w czasie 
uroczystej gali towarzy-
szącej Międzynarodowej 
Wystawie Budownictwa  
i Wyposażenia Kościołów 
Sztuki Sakralnej i Dewo-
cjonaliów SACROEXPO 
w Targach Kielce. Wyróż-
nienia laureaci odbierają  
z rąk przedstawicieli kapi-
tuły oraz dostojników koś-
cielnych. 

 Nagroda przyznawa-
na od 2005 roku zdąży-
ła się już wpisać na listę 
szczególnych wyróżnień, 
ważnych dla środowiska 
twórczego działającego 

w sferze sacrum lub do-
tykającego tej problema-
tyki. W tym roku, kapitu-
ła pod przewodnictwem 
ks. bpa Mariana Florczy-
ka medalem Per Artem Ad 
Deum wyróżniła trzy oso-
by reprezentujące różne 
dziedziny sztuki i nauki. 

„Za nieustanne zmagania 
z wielkością pytań poma-
gających zrozumieć isto-
tę wszechświata” medal 
otrzyma Ks. prof. Michał 
Heller - prezbiter katoli-
cki, teolog i profesor nauk 
teologicznych. Specjali-
zuje się w filozofii przyro-
dy, fizyce. Swoimi zain-

teresowaniami obejmuje 
relacje pomiędzy nauką 
i wiarą. Za swoją pracę 
został uhonorowany Na-
grodą Templetona. Jest 
pracownikiem Watykań-
skiego Obserwatorium 
Astronomicznego oraz 
członkiem Papieskiej Aka-
demii Nauk. 

 Medal papieskiej rady 
trafi także do czeskiego 
duchownego katolickie-
go, filozofa, psychologa 
i teologa Tomasa Halika. 
Jak napisano w uzasad-
nieniu, wyróżnienie tra-
fi do jego rąk „za świa-
dectwo najprawdziwszej 

wiary oddane w spojrze-
niach na świat oczami lu-
dzi”. Jest znany z zaanga-
żowania w życie społeczne  
i publicznych wypowiedzi na 
temat problemów dyskrymi-
nacji rasowej. Pracował ze 
środowiskiem alkoholików  

i narkomanów jako terapeu-
ta uzależnień. Do 1989 roku 
był ważną postacią podzie-
mia antykomunistycznego 
działającego w czeskim koś-
ciele katolickim.
 „Za wnikliwe i twórcze spoj-
rzenie na piękno, różnorodność 
i niepowtarzalność człowieka” 
medal otrzyma również za-
mieszkująca na stałe w Salz-
burgu w Austrii fotograficzka 
i reporterka Claudia Henzler.  
W swojej pracy przemierza 
odległe zakątki świata by sku-
pić się na zagadnieniu czło-
wieka, umiejętnie czerpiąc  
z różnych kultur i sprowadza-
jąc do jednego mianownika - 
ludzkości.

LAUREACI MEDALU 
PER ARTEM AD DEUM (2005-2016)
 
2005 – Pracownia witraży „Furdyna” z Krakowa
2006 – Dobrosław Bagiński
2007 – Stanisław Słonina
2008 – Leszek Mądzik
2009 – Wojciech Kilar
2010 – Krzysztof Zanussi
2011 – Stanisław Niemczyk
2012 – Ennio Morricone oraz pośmiertnie 
 Stefan Stuligrosz
2013 – Stanisław Rodziński
2014 – Mario Botta, Adam Bujak
2015 - Krzysztof Penderecki, Wincenty Kućma,  
 Wydawnictwo Herder
2016 - Antonina Krzysztoń, Arvo Pärt, Arnaldo  
 Pomodoro

Choć Kielce i Watykan dzieli 
ponad 1 600 km, to jednak 
jest taki dzień w roku, kiedy 
oba miejsca wydają się być 
szczególnie blisko. Wszystko 
za sprawą uroczystego 
wręczenia Medalu Per Artem 
Ad Deum przyznawanego 
przez Papieską Radę ds. 
Kultury za osiągnięcia, 
które w istotny sposób 
przyczyniają się do 
pogłębiania dialogu różnych 
kultur współczesnego 
świata, promując człowieka 
jako jednostkę. 

Watykan 
i Kielce  
szczególnie blisko Cl
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Jedna z fotografii wykonanych przez Claudię Henzler

2017

PER
ARTEM
AD
DEUM

Michal 
Heller

Tomas 
Halik

Claudia 
Henzler

Szansa na 
osobiste spotkanie 

z laureatami 
prestiżowego 

Medalu Per Artem 
ad Deum przyciąga 

do Kielc wielu 
zwiedzających
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 – W targach Sacroexpo uczestniczyliśmy drugi 

raz i bardzo pozytywnie je oceniamy.

Podczas tegorocznej wystawy gościliśmy na 

swoim stoisku bardzo dużą liczbę zwiedzają-

cych. Targi Sacroexpo to dobre miejsce na po-

kazanie naszych ręcznie wykonywanych prac.

Jan Michniok

Stolarstwo Jan Michniok

 – Tegoroczne targi były dla nas naprawdę do-

bre. W ciągu trzech dni targowych stoisko od-

wiedziło wielu zwiedzających, a nasze pro-

dukty cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

W czasie Sacroexpo 2016 otrzymaliśmy kil-

ka nowych zleceń na dzwony, więc jesteśmy 

zadowoleni również z biznesowego aspektu 

wystawy.

Piotr Olszewski

Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego

 – To była kolejna edycja Sacroexpo, którą może-

my zaliczyć do udanych. Uczestniczyliśmy w tych 

targach po to, by spotkać się z naszymi klienta-

mi, a oni bardzo chętnie odwiedzali nasze sto-

isko. Sacroexpo to wydarzenie podczas którego 

mają oni możliwość degustacji nowych produk-

tów, co jest ważne zarówno dla nas jak i naszych 

odbiorców. To dobre miejsce by zaprezentować 

swoje produkty obecnym i przyszłym klientom.

Anna Konarska

Christ Spółka z o.o.

Na targach SACROEXPO wystawiamy się od ich 

drugiej edycji i widzimy jak na przestrzeni lat 

rozwinęła się ta wystawa. Zarówno sama in-

frastruktura Targów Kielce, organizacja, jak 

również promocja reprezentują najwyższy, 

europejski poziom.

Marek Lempaszek

Studio PRATA

Myślę, że targi kieleckie to wydarzenie któ-

re spokojnie może równać się ze światowym 

eventem. Dopracowane jest w każdym calu. 

Ogromna różnorodność i duży wybór towarów 

ściąga klientelę z różnych zakątków Polski.

PAULUS rzeźba sakralna – Bestvater



Partnerzy targów:

Menedżer projektu
Robert T. Frąk
T: +48 41 365 12 12
M: +48 606 447 618
frak.robert@targikielce.pl

Zastępca menadżera
Katarzyna Magdziarz
T: +48 41 365 12 07
M: +48 608 023 026
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

Marketing

Michał Bogucki

T: 41 365 13 17 

bogucki.michal@targikielce.pl

Public Relations

Barbara Sipa 

T: 41 365 12 51

sipa.barbara@targikielce.pl

Projektowanie Stoisk

Łukasz Radomski 

T: 41 365 12 69  

radomski.lukasz@targikielce.pl

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

www.targikielce.pl

Targi Kielce to drugi ośrodek 
wystawienniczy w Europie 
Środkowo-Wschodniej z 25-letnią 
tradycją. Rocznie odbywa się tu 
70 wydarzeń targowych  
i 700 konferencji, które odwiedza 
220 tysięcy osób.

KONTAKT
Targi Kielce SA  
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce

www.targikielce.pl

 Nasz zespół

Menedżer Projektu

Robert T. Frąk
41 365 12 12  
606 447 618  
frak.robert@targikielce.pl

Zastępca Menedżera

Małgorzata Kubicka
41 365 13 48  
692 487 285 
kubicka.malgorzata@targikielce.pl

Zastępca  
Menedżera Projektu

Katarzyna Magdziarz
41 365 12 07  
608 023 026  
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

Marketing

Michał Bogucki
41 365 13 17 
bogucki.michal@targikielce.pl

Projektowanie Stoisk

Dawid Krzeszowski 
41 365 13 79  
krzeszowski.dawid@targikielce.pl

Public Relations

Barbara Sipa 
41 365 12 51
sipa.barbara@targikielce.pl

  Zakres branżowy targów  
  SACROEXPO:

1. Architektura
Projektowanie nowych obiektów sakralnych • Projekty renowacyjne i adaptacyj-
ne obiektów sakralnych • Projekty rewitalizacyjne obiektów sakralnych
2. Architektura wnętrz
Projektowanie wnętrz nowych obiektów sakralnych • Projektowanie wnętrz 
sakralnych • Projekty i aranżacje oświetleniowe • Projekty i wykonanie nagło-
śnienia obiektów sakralnych. Projekty okolicznościowe /np. ołtarze polowe/ • 
Projekty i wykonanie wyposażenia obiektów sakralnych /ołtarze, ławki, konfe-
sjonały itp./
3. Architektura krajobrazu 
Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów sakralnych • Pro-
jektowanie i wykonanie zieleni w obiektach sakralnych • Projektowanie i wyko-
nanie zieleni okolicznościowej 
4. Nekropolie
Zakładanie nekropolii • Systemy administracyjne nekropolii • Rewitalizacja 
i konserwacja nekropolii • Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na te-
renach nekropolii
5. Budownictwo
Realizacja nowych obiektów sakralnych • Usługi konserwatorsko remontowe 
dla obiektów sakralnych • Usługi instalatorskie • Usługi wodno kanalizacyjne 
• Instalacje elektryczne • Instalacje grzewcze • Termomodernizacja obiektów 
sakralnych • Finansowanie projektów i prac budowlanych • Zabezpieczenie 
obiektów sakralnych
6. Instalacje alarmowe
Monitoring i ochrona • Instalacje i ochrona przeciwpożarowa • Sprzęt ratowniczy 
• Ubezpieczenia
7. Sztuka 
Malarstwo • Rzeźba • Witrażnictwo • Kamieniarstwo • Kowalstwo artystyczne • 
Metaloplastyka • Usługi konserwatorskie • Ubezpieczenia obiektów sztuki sa-
kralnej • Rzeczoznawstwo
8. Ludwisarstwo, budowa i renowacja zegarów
9. Muzyka 
Budowa i renowacja organów • Instrumenty muzyczne • Wydawnictwa muzycz-
ne • Kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej
10. Szaty i naczynia liturgiczne
Projektowanie szat i naczyń liturgicznych • Wyrób szat i naczyń liturgicznych • 
Renowacja i konserwacja • Przechowywanie szat i naczyń liturgicznych
11. Kancelaria, Archiwum, Biblioteka
Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki • Wyposażenie kan-
celarii, archiwum i biblioteki • Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki • Sprzęt 
i materiały biurowe 
12. Wydawnictwa religijne
Literatura religijna • Wydawnictwa katechetyczne • Wydawnictwa naukowe 
z zakresu teologii, filozofii, prawa • Wydawnictwa liturgiczne • Homiletyka • Pra-
sa religijna 
13. Ewangelizacja multimedialna 
Film • Radio • Reklama wizualna • Public Relations • Komunikacja werbalna 
i niewerbalna • Organizacja koncertów i imprez • Internet • Sprzęt multimedialny
14. Szkoły i uczelnie wyznaniowe
15. Domy rekolekcyjne
16. Turystyka religijna
17. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne 
18. Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych
19. Systemy informatyczne i tworzenie baz danych
20. Dewocjonalia
21. Poligrafia
22. Odzież i konfekcja

Partnerzy targów:

Mińsk

Berlin

Praga

Warszawa

Wiedeń Bratysława
Budapeszt

Wilno

Kielce

Aktualne wydarzenia:
www.kielceexpocity.pl


