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Świetny biznes
XX
Targi SACROEXPO
Jubileusz targów to doskonały dowód
na to, że podczas kieleckiej wystawy
biznes kwitnie. SACROEXPO to świetne
narzędzie marketingowe i najlepsze miejsce
na pozyskanie nowych klientów.

Od ponad 20 lat producenci i dystrybutorzy produktów dla obiektów sakralnych
spotykają się w Kielcach. O tym, że biznes w targach dobrze się kręci, świadczą
statystyki: w ciągu minionych lat, liczba
firm biorących udział w wystawie wzrosła aż o 300%. O tyle też zwiększyła
się powierzchnia targów. W czerwcu do
Targów Kielce zjeżdża nie tylko czołówka
polskich wytwórców i dystrybutorów, ale
także przedstawiciele zagranicy. W ciągu minionych 20 lat, kielecki ośrodek
gościł firmy z Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, USA, Portugalii, Rosji,
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Ukrainy, Litwy, Chorwacji, Węgier, Austrii, Niemiec, Izraela, Grecji, Francji,
Rumunii i Macedonii. Ekspozycja, którą
w 2000 roku obejrzało „zaledwie” 1200
osób, dziś gości ich ponad 5000. Przedsiębiorstwa, które biorą udział w targach
podkreślają profesjonalizm organizatorów i renomę SACROEXPO. Zwracają
uwagę na możliwość pozyskania nowych
kontaktów i spotkania zwiedzających z całej Europy. Doceniają oprawę wystawy i towarzyszące jej wydarzenia kulturalne.
SACROEXPO to przecież także konferencje i seminaria, a przede wszystkim uro-

czystość przyznania Medalu Papieskiej
Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. Dotychczas uhonorowano nim 23 osoby: artystów, teologów, reżyserów za osiągnięcia,
które w istotny sposób przyczyniają się do
pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata. Wśród nagrodzonych znaleźli się, m.in. Ennio Morricone, Krzysztof
Penderecki i Aleksander Sokurow.
SACROEXPO to przestrzeń życzliwej
koegzystencji sfery sacrum i profanum.
Doskonały dowód na to, że wiara i biznes mogą kroczyć jedną drogą przez niemal
ćwierć wieku. A przecież to dopiero początek.
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SACROEXPO – dobry
rynek, dobre targi

SACROEXPO odwiedza ponad 5000 gości
z całego świata

malarską fresków w sanktuarium Matki
Boskiej Latyczowskiej oraz firma PRAIS i Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich za dzwony i zegary wieżowe.

Dla ciała
i duszy – wydarzenia
towarzyszące

Na zwiedzających czekają najważniejsi rynkowi gracze

Zapraszamy
do odwiedzenia
kolejnej edycji
targów od 10
do 12 czerwca
2019
.
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Wśród zgromadzonych na stoiskach przedmiotów mamy do czynienia ze sztuką przez duże S
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W bogatej ofercie targów znalazły się trendy sztuki sakralnej i dewocjonaliów, nowe
technologie w budownictwie sakralnym
oraz w dziedzinie konserwatorskiej. Na stoiskach pojawiły się szaty i naczynia liturgiczne, a także pełen wachlarz wydawnictw
religijnych. Nie zabrakło obrazów i ikon,
a także mniej spektakularnych, a bliższych
sercu różańców, wykonanych m.in. z pereł i malachitu. Fani nowych technologii,
oprócz audiobooków i e-booków, zapoznali
się z aplikacją DROGOWSKAZ, dzięki której w szybki sposób zlokalizują najbliższy
kościół, poznają godziny mszy i spowiedzi.
Najciekawsze rozwiązania zostały nagrodzone wyróżnieniami i medalami targów.
Wśród nich znalazły się: Pracownia Rzeź-

Edycja
Wystawcy

Ikony, modlitewniki, stuły
i różańce – bogactwo form
na targach

by Sakralnej Krzysztof Madoń za „Drogę
Krzyżową”, Pracownia Witraży FURDYNA za instalację rzeźbiarską „Zmartwychwstanie” oraz firma ART10.PL Monika Frątczak-Rodak Design za „Drogę
Krzyżową w Panteonie Szczepanowskim”.
Medale Honorowe: JE Prymasa Seniora ks.
kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski ks. abp. Wojciecha Polaka oraz nagrodę honorową JE bp. Kieleckiego ks. Jana
Piotrowskiego otrzymały kolejno Pracownia Snycerska Andrzej Burkot za technologię polichromowania rzeźb drewnianych
z zastosowaniem techniki złoceń KIRIKANE, firma MALATURA za realizację

Zwiedzający

O dobrej kondycji rynku produktów sakralnych, mówią m.in. statystyki internetowych
sklepów z dewocjonaliami. Sprzedaż w sklepach z asortymentem religijnym w połowie
bieżącego roku była o 23 proc. wyższa niż
rok temu. Polski rynek dewocjonaliów wyceniany jest na 200 – 300 mln rocznie. Nasze rodzime firmy eksportują produkty, m.in.
do USA, Włoch, Szwajcarii, Szwecji, Anglii,
na Słowację i Białoruś. Dobra sytuacja rynku
znajduje swoje odzwierciedlenie w targach.
Swoją ofertę prezentują krajowe i zagraniczne firmy, a ich klientami jest ponad 5000
przedstawicieli duchowieństwa.
Na zainteresowanie kupujących mają
wpływ fundusze, jakie kościoły mogą przeznaczyć na zakup wyposażenia. Jak wynika
z informacji podawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w 2018 w ramach Funduszu Kościelnego

dofinansowanie przyznano rekordowej liczbie niemal 190 kościołów. Dotacje obejmują m.in. prace przy elewacji i stolarce
kościoła, jak w przypadku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie oraz renowację jak
w Parafii Katedralnej p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Opolu. Dotacje mogą
również zostać przeznaczone na ruchome wyposażenie obiektów sakralnych oraz
stałe elementy wystroju wnętrz (ołtarze,
polichromie, freski, posadzki). O tym, jakie
technologie najlepiej sprawdzą się w konserwacji istniejących kościołów i muzeów
można dowiedzie się podczas towarzyszącego targom - Europejskiemu Salonowi
Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego
EXPOSITIO. Wszystkie niezbędne w każdej parafii elementy wyposażenia wnętrz
bez wątpienią znajdują się w ofercie SACROEXPO.

Powierzchnia

Ponad 5000 gości odwiedziło XIX
Międzynarodową Wystawę Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów SACROEXPO. Targi
zgromadziły 282 firmy z 11 krajów.

Tradycyjnie już podczas targów SACROEXPO wręczone zostały medale Papieskiej
Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. Do
grona nagrodzonych dołączyli Aleksander
Sokurow za „konsekwentne wykorzystywanie siły artystycznego autorytetu do poszukiwania odpowiedzi na pytania związane
z religią sztuki” oraz o. prof. Jan Andrzej
Kłoczowski za „głębokie zaangażowanie
w uświadamianiu nieodkrytych powiązań
między teologią, filozofią i psychologią”.
Podczas konferencji spotkali się z miłośnikami swojej twórczości.
Pierwsza edycja konferencji organizowanej
w ramach cyklu „Dialogi o religii” objętej
patronatem przez prezydenta miasta Kielce
– Wojciecha Lubawskiego okazała się sukcesem. Na pytanie: czy można mówić o kryzysie Kościoła, starali się odpowiedzieć
s. Małgorzata Chmielewska, dr Tomasz Terlikowski i ks. dr Mirosław Tykfer.
W drugim dniu targów SACROEXPO Prawosławny Arcybiskup Przemyski i Gorlicki
JE Paisjusz wręczył swoje wyróżnienia. Towarzyszył mu biskup Anastazy – ordynariusz
diecezji łódzko-poznańskiej. Po raz pierwszy
od blisko 20 lat dwóch biskupów prawosławnych miało okazję spotkać się i wspólnie
zwiedzić ekspozycje tragów. Nagrodę z rąk
JE przyjęli reprezentanci firm: Ikony Bizantyjskie, Tangari, Zervopoulos, BIM ART,
Karal, Futrzarstwo i Skóra – Kurów oraz Ludwisarnia Felczyńskich.
Podczas targów odbyły się także spotkania autorskie z Wojciechem Cejrowskim
i ks. Markiem Dziewieckim. Targom towarzyszyły wystawy m.in. fotografii kapliczek Ponidzia.

2000

2004

2009

2014

2018

102

232

280

273

282

1200

3000

4300

4900

5000

5100

8200

11650

14900

16000

www.sacroexpo.pl

SACROEXPO News

Zgłoś swój produkt do konkursu o wyróżnienia i medale Targów Kielce

Jubileusz
20-lecia

Dołącz do najlepszych

Różnorodność form od zawsze zachwyca gosci SACROEXPO

Wszyscy wystawcy SACROEXPO mają możliwość
zgłoszenia swojego produktu do zmagań o wyróżnienia i medale targowe. Są one przyznawane podczas uroczystej gali z udziałem laureatów Medalu
Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum.
Kryteriami, którymi kieruje się komisja konkursowa, to, m.in.: walory zewnętrzne i estetyka, poziom

artystyczny i techniczny rozwiązań, trwałość, niezawodność. To także trafność oferty uwzględniającej
aktualne zapotrzebowanie, walory użytkowe i funkcjonalne, a nowoczesność zastosowanych rozwiązań, nowatorstwo, energooszczędność, zastosowanie
polskiej myśli technicznej itp.
W Konkursie może uczestniczyć każdy wystawca, któ-

ry swoim najlepszym produktem chciałby pochwalić
się podczas targów. Zachęcamy do zgłoszeń i dołączenia do grona wyróżnionych.

Szczegóły dotyczące konkursu
www.sacroexpo.pl

To potwierdzenie dobrej
kondycji tego sektora gospodarki i sygnał dla nas, że
branża sakralna ma wspaniały potencjał, a nasze targi
wpisują się w jej potrzeby.
Do takich z pewnością
należy chęć spotykania
się i dialogu. Taka piękna
rocznica, to także doskonała okazja do podziękowania naszym dotychczasowym partnerom za
wsparcie w budowaniu
sukcesu targów. Ale nie
spoczywamy na laurach.
Budowanie marki wydarzenia, szczególnie tak
specyficznego jakim są
targi, to konieczność pozostawania w stałej gotowości
do dalszego rozwoju,
kolejnych pomysłów. A to
z kolei, zaprowadzi nas,
mam nadzieję, do kolejnych
jubileuszy. - mówi Andrzej
Mochoń, Prezes Zarządu
Targów Kielce.

Muzea w Polsce - milionowe inwestycje
i nowe perspektywy
Polski rynek muzealniczy
przeżywa renesans.
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
tylko w 2018 roku
przewidziało dla muzeów
ponad 15 mln złotych.
A to jedynie kropla
w morzu… pieniędzy.
Spośród wszystkich działających w naszym
kraju placówek muzealniczych ponad 100
stanowią muzea kościelne: diecezjalne, zakonne i parafialne.
Jako instytucje kultury mają one rolę nie do
zastąpienia, nie tylko w upowszechnianiu
zbiorów, ale też animowaniu życia kulturalnego: spotkań, szkoleń, wernisaży, paneli,
koncertów. Chodzi, krótko mówiąc, o ewangelizację przez kulturę – powiedział KAI
bp Michał Janocha, przewodniczący Rady
KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Fundusze, jakie zostały przekazane na
budowę nowych i modernizację dotychczas istniejących obiektów muzealniczych
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Instytucje kultury mogą pełnić rolę ewangelizacyjną

w Polsce wyniosły niemal 1.3 mld złotych.
Projekt Muzeum Historii Polski to dotacja
w kwocie 659 mln, połowę mniej, bo 320

mln otrzymało Muzeum Wojska Polskiego.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL, powstałe w dawnej sie-

dzibie słynnego aresztu na Rakowieckiej
w Warszawie, to kolejne 200 mln. Ponad 50
mln otrzymało Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r., zaś 32 mln trafiły do Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN. Jak widać,
polski rynek muzealniczy należy do jednego
z najbardziej prężnych w Europie, a kolejne dotacje otwierają przed kadrą zarządzającą placówkami nowe możliwości – przede
wszystkim w kierunku nowych technologii
i dostosowania oferty do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Polskie muzea z powodzeniem wykorzystują unijne dotacje, adaptują dawną architekturę do aktualnych potrzeb i poszerzają ofertę
o nowe wystawy. EXPOSITIO to doskonała
okazja do zaprezentowania najnowszych rozwiązań i technologii, które stają się niezbędne
nie tylko do zabezpieczania dotychczasowych
zbiorów, ale przede wszystkim do podnoszenia standardu świadczonych usług.
Do współtworzenia wystawy zapraszamy
wszystkie firmy działające na szeroko pojętym rynku architektury i konserwacji zabytków, a także sprzętu multimedialnego oraz
urządzeń do badań naukowych i transferu
wiedzy w cyfrowym świecie. Targi to doskonała szansa na bezpośredni kontakt z klientem
i możliwość perfekcyjnego dopasowania oferty do wymagań odbiorcy. To także miejsce
wymiany doświadczeń i aktualizacji wiedzy.
Nie ma lepszego miejsca na prezentację swojej oferty. Expositio – twoje miejsce do biznesu.
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Wypowiedzi firm,
które są z nami
od pierwszej edycji

Opinie odwiedzających
i wystawców
SACROEXPO – cała branża w jednym miejscu

Bardzo dużo oglądających, bardzo duże zainteresowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni
z udziału w targach.

Piotr Olszewski,

Pracownia Ludwisarska
Jana Felczyńskiego

Edycja jak najbardziej udana, jak co roku.
Jesteśmy tutaj, żeby spotykać się z naszymi
stałymi klientami, bardzo chętnie nas tutaj
odwiedzają. Proponujemy degustację nowych produktów, prezentujmy również ofertę
potencjalnym nowym klientom.

Anna Konarska

Christ Spółka z o.o.

Jesteśmy już na tych targach w Kielcach już
po raz 18, od II edycji, jesteśmy wierni Targom
Kielce, które są najlepszymi targami sakralnymi w Polsce. Produkujemy naczynia liturgiczne, tabernakula, a krótko mówiąc – wszystko
co z metalu na wyposażeniu kościoła.

Krzysztof Bieliński

Zakład Brązowniczy z Poznania

Na Targach SACROEXPO jesteśmy już od 18
lat, lubimy tutaj wracać nie tylko ze względu
na biznes, ale także ze względu na klientów
i współwystawców, którzy są tutaj obecni.
Atmosfera jest tutaj wyjątkowa, także z przyjemnością co roku tutaj wracamy.

Irena Kotysz

Stylistic Cristal Gliwice
Specjalizujemy się w instalacjach nagłośnieniowych dla kościołów. Na targach jesteśmy obecni
od II edycji, uważamy, że są organizowane na
bardzo wysokim poziomie, to wydarzenie jest
jednym z najlepszych w Europie. W porównaniu
do wystaw np. we Włoszech – tutaj w Kielcach
jest najwięcej zwiedzających i księży.

Jan Rduch

Rduch Elektroakustyka
SACROEXPO jest niesamowitą przestrzenią
na której można znaleźć wiele różnorodnych
rozwiązań dotyczących architektury sakralnej,
jej pielęgnacji jak i również rozwiązania dla
nowoczesnego duszpasterstwa. Myślę że, w dobie mediów elektronicznych nie możemy rezygnować z tego typu ekspozycji. Targi są nadal
niezwykle potrzebną i wyjątkowo pomocną alternatywą w wykorzystywaniu współczesnej
technologii zarówno w dziedzinie dbania o strona materialną jaki również w dotarciu i usprawnieniu kontaktu duszpasterz parafianin.

ks. Adrian Stępień

Wikariusz w pariafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Proszowicach
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Jestem pod wrażeniem rozmiaru i rozmachu
SACROEXPO, goszczę tutaj po raz pierwszy
i jestem przekonany, że nie ma tego typu koegzystencji sacrum i biznesu podczas żadnego wydarzenia targowego w Polsce. Bardzo
umiejętnie pokazano, jak estetyka chrześcijańska wciąż inspiruje, jak można korzystać
z talentu twórców, jak sztuka chrześcijańska
może uwznioślić człowieka.

ks. abp Marek Jędraszewski

metropolita krakowski

Myślę, że wszystko, co dzieje się na targach SACROEXPO jest pięknym wydarzeniem na poziomie nie tylko kultury sakralnej, ale też i tej
kultury duchowości wewnętrznych przeżyć.

ks. bp kielecki ks. Jan Piotrowski
ordynarusz kielecki

Targi SACROEXPO to miejsce spotkań ludzi,
którzy interesują się i żyją tematyką religijną.
Mam tę przyjemność propagowania nowoczesnej ewangelizacji poprzez telewizję EWTN,
która w swoich programach m.in. ukazuje
piękną polską religijność i duchowość mówiąc o polskich świętych i polskiej historii.
Chcemy przestrzeń komercyjną zagospodarować Dobrą Nowiną, dlatego bilbordy tworzone przez Fundację to forma dotarcia do wielu
ludzi, a zwłaszcza do młodych, poruszających
się dzisiaj w świecie obrazu. Prowadząc takie działania zależy mi na tym, aby spotykać
ludzi, którzy biznes łączą z twórczością artystyczną. Warto przyjechać do Kielc i pokazać
swoją ofertę zarówno księżom jak i świeckim.

ks. Piotr Wiśniowski,

Dyrektor generalny EWTN Polska
założyciel Fundacji Vide et Crede
W epoce budowy murów, coraz wyraźniej
potrzeba nam mostów do prowadzenia dialogu. I taką rolę spełniają doroczne Międzynarodowe Targi SACROEXPO. Jest to miejsce wyjątkowe, bo spotkania religii i kultury,
sztuki obrazu, słowa i rękodzieła. Targowa
ekspozycja przyciąga zarówno korzystną
ceną jak i bezcenną wartością obcowania
z pięknem.

ks. dr Rafał Dudała

Wyższe Seminarium Duchowne
w Kielcach
W targach SACROEXPO uczestniczyłem już
kilkakrotnie. Za każdym razem była to dla
mnie niesamowita okazja do zapoznania się
z aktualnymi ofertami producentów z branży
sakralnej, połączona z możliwością rozmowy
z przedstawicielami producentów, jak i zobaczenia gotowych produktów. Wielką zale-

tą targów jest w mojej opinii różnorodność
i wielość prezentujących się na targach producentów, co daje odwiedzającemu niezastąpioną wręcz możliwość bezpośredniego porównania prezentowanych produktów, czego
nie zapewniają katalogi książkowe, jak i internetowe zestawienia.

ks. Grzegorz Nowak

Wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha
Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim
Widzę pozytywny sens targów. Myślę
tutaj zwłaszcza o proboszczach, którzy mogą
w jednym miejscu kompleksowo zapoznać
się z ofertą nowych technologii używanych
w kościołach, obejmujących np. sprzęt audiowizualny czy sposoby ogrzewania wnętrz. Ale
targi to także okazja do uzupełnienia bieżącego „zapotrzebowania” każdej parafii. Poświęcenie kilku godzin na wizytę na targach, jest
znacznie wygodniejsze niż jeżdżenie po całej Polsce w poszukiwaniu, np. odpowiednich
ornatów, czy kielichów. Targi dają możliwość
zobaczenia oferty producentów w jednym
miejscu, a to duże ułatwienie dla obciążonych
obowiązkami codziennymi księży. Jest to jak
dla mnie największy plus targów.

ks. Robert Woszczycki

Wikariusz w parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Busku-Zdroju
Targi SACROEXPO to jedyna w swoim
rodzaju branżowa impreza, która stanowi dla nas niezwykłe forum wymiany myśli i doświadczeń z wieloma ludźmi, w sposób szczególny z osobami duchownymi.
W tym momencie żadna inna okoliczność
nie jest w stanie zgromadzić w jednym miejscu duszpasterzy z najbardziej odległych
zakątków Polski, zarówno z dużych ośrodków, jak i małych parafii. Nasze stoisko
staje się miejscem, gdzie możemy w bezpośrednim kontakcie poznawać opinie duszpasterzy na temat opublikowanych już przez
Wydawnictwo JEDNOŚĆ propozycji katechetycznych, homiletycznych czy duszpasterskich i jednocześnie zapoznać się z ich
pomysłami, oczekiwaniami czy sugestiami.
Tego typu doświadczenia są bezcenne.
Trzeba także podkreślić inny fakt: Kielce
to nasze miasto, więc – mówiąc językiem
sportowym – na SACROEXPO gramy
u siebie, a to pozwala nam zorganizować
okazałe stoisko, na którym możemy pokazać jak najlepiej i najefektowniej całą naszą
ofertę wydawniczą.

ks. Jan Nowak,

redaktor naczelny wydawnictwa JEDNOŚĆ

Jesteśmy obecni na targach SACROEXPO od pierwszej edycji. Bardzo podoba się nam się podoba panująca tutaj atmosfera, życzliwość personelu,
sprawna organizacja targów, duża ilość
odwiedzających będąca z pewnością
skutkiem odpowiednich zabiegów promocyjnych organizatorów. Wcześniej
uczestniczyliśmy w wielu innych targach o podobnej tematyce, ale po zapoznaniu się z SACROEXPO zrezygnowaliśmy z innych imprez targowych.
W Kielcach spotykamy się z wieloma
swoimi stałymi klientami, tu nawiązujemy co roku nowe kontakty, przy okazji niejako mamy możliwość poznania
nowych technologii, zobaczenia ciekawych i inspirujących pomysłów i wzorów.
Pracowania Snycerska
Andrzej Burkot

SACROEXPO to bez wątpienia najlepsza
pod każdym względem impreza targowa branży sakralnej w Polsce i Europie
a także jedna z przodujących na świecie,
gdzie ten sektor rynku w ogóle istnieje.
Mówię to oczywiście w oparciu o własne doświadczenia. Jakie korzyści płyną
z obecności tutaj? Możliwość pełnej prezentacji oferty, kontakt z klientami kupującymi, zamawiającymi i tzw. „poszukującymi”. Ci ostatni najbardziej inspirują
i są wymagający. Poznajemy tutaj także
ofertę konkurencji tej krajowej i zagranicznej oraz wymieniamy doświadczenia
dotyczące tej branży.
ABA CUPRUM
Piotr Adamczyk

Kieleckie targi SACROEXPO wpisują
się w nasz kalendarz już od 20 lat. Bardzo cenimy sobie panującą tutaj atmosferę i możliwość spotkania z klientami.
Prowadząc działalność komercyjną,
chcemy jednocześnie pozostać wierni
wartościom chrześcijańskim, w które wierzymy oraz nieść ewangeliczne
przesłanie do odbiorcy. W ten sposób
inspirujemy ludzi do poszukiwania relacji z żywym Bogiem, również na SACROEXPO. Życzymy dalszego pomyślnego rozwoju tej inicjatywy targowej.
Promise
Kazimiera Ćwierz

Z wystawą SACROEXPO związani jesteśmy od samego początku, czyli już od 20
lat. To tutaj prezentujemy nasze najnowsze rozwiązania i to tutaj są one doceniane. Prezentowane przez nas Organy Johannus Ecclesia T 250 otrzymały Medal
Honorowy Prymasa Polski abp. Józefa
Kowalczyka. Ale spotkanie w Kielcach
to także doskonała okazja do spotkania
się całej branży i możliwość zapoznania
się z najnowszymi trendami.
TAT Electronic
Elżbieta Tlałka
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Książka katolicka ma się dobrze
Ubiegły rok bez
wątpienia był jednym
z najlepszych w historii
książek o charakterze
katolickim. Na rynku
polskim ukazało się
36 000 tytułów – ponad
2 000 więcej
niż w roku 2016.
Najwięcej wydaje się tekstów literackich –
stanowią one niemal 30% wszystkich wydanych w 2017 roku pozycji. Zaraz za nimi plasują się wydawnictwa religijne – to aż 8,3 %.
Liczba tytułów powiązanych ze sferą religijną
wzrosła aż o 2 393 pozycje. W historii naszego kraju jest liczba rekordowa – dla porównania w roku 2013 było ich 600 mniej. Dobrą
passę polskiej branży księgarskiej widać również podczas kieleckich targów. W ramach
Międzynarodowej Wystawy Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów SACROEXPO prezentowana jest najnowsza oferta ponad 30 czołowych wydawnictw katolickich. Wśród nich
znalazły się, m.in. Edycja Świętego Pawła,
PALLOTTINUM, Dom Wydawniczy Rafael, JEDNOŚĆ. Oprócz zakupu bestsellerów
i rynkowych nowości, zwiedzających targi
mogli spotkać się z autorami i wziąć udział
w konferencjach branżowych. Jednym z gości targów był, m.in. Wojciech Cejrowski i ks.
Marek Dziewiecki.

Katolicka znaczy dobra
O szczególnej roli książki w życiu człowieka
i specyfice katolickich wydawnictw w swojej
minianalizie rynku napisał Hubert J. Wołącewicz – znany dziennikarz i redaktor, autor publikacji książkowych i prasowych. W swoich
rozważaniach mówi stwierdza on m.in. Książka nie jest zwykłym towarem – przedmiotem
gry konkurencyjnej. Książka jest nośnikiem
treści – wartości, za którymi kryją się idee,
idee zaś, jak wiadomo, mają konsekwencje
– motywują ludzkie działania. Dobre idee, to

Chwila zazdumy nad książką zdarza się nawet podczas targów

dobre życie indywidualne i zbiorowe, złe idee
to katastrofa w zakresie życia ludzkiej zbiorowości. Mechanizm ten działa też w drugą stronę z czego dobrze zdaje sobie sprawę każdy
prawdziwy analityk rynku książki, w tym wydawca: upowszechnianie się idei oraz wzorców zachowań ludzkich generuje zapotrzebowania na konkretne treści.
W czasach specjalizacji i coraz bardziej dra-

pieżnej konkurencji we wszystkich segmentach rynku, my katoliccy wydawcy stawiamy
na jakość. Książki, o ile będą się sprzedawały – a trzeba zauważyć, że generalnie rynek
książki katolickiej ma się w Polsce dobrze
i dobrze rokuje – muszą być wydawane na
coraz wyższym poziomie merytorycznym
(treściowym) oraz wizualnym (formalnym).
– dodaje autor analizy. Wszystkich poszukują-

cych dobrych najlepszej jakości wydawnictw
zapraszamy na XX edycję SACROEXPO.
Katolickie, wbrew współczesnej ofensywie propagandowej i frazeologii, oznacza: sprawdzone, pewne, wypróbowane,
bezpieczne – jednym słowem: dobre.
Hubert J. Wołącewicz,
dziennikarz i autor książek

Liczba książek publikowanych rocznie w wybranych krajach Europy*
Niemcy

tys
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Francja
Hiszpania
Włochy
Polska
Czechy
Szwecja
Rumunia
Węgry
Bułgaria
Grecja
Litwa
* dane z poszczególnych krajów pochodzą z lat 2015-2017 w zależności od dostępności statystyk, dlatego to porównanie można traktować tylko orientacyjnie
Źródło: Biblioteka Narodowa
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Zobacz i uwierz,
czyli 3xP na polskim rynku

ks. Piotr Wiśniewski i Wojciech Cejrowski podczas SACROEXPO próbowali zrobić idealne selfie

Ruszyła nowa katolicka telewizja
w Polsce – EWTN Polska jest częścią
Eternal World Television Network (ang.
Sieć Telewizyjna Wiekuistego Słowa).
To największa na świecie sieć katolickiej
telewizji dostępna w ponad 150 krajach
i patron medialny SACEOEXPO.

Stacja została założona przed blisko 40-stu
laty przez Matkę Angelikę Rizzo OCPA z zakonu Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji. Powstała w Irondale w stanie Alabama,
w którym jest ok. 4 proc. katolików. Początki stacji to matka Angelica, siedząca przed
kamerą i odpowiadająca na pytania widzów.
Dziś sieć nadaje w 150 krajach całego świata, a 19 października oficjalnie wkroczyła na
polski rynek. Pomysłodawcą inicjatywy była
wrocławska fundacja Vide et Crede, współorganizująca m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmów „Niepokalanów” we Wrocławiu. Trzon polskiej sekcji EWTN stanowią

ks. Piotr Wiśniowski, dyrektor generalny oraz
Piotr Pietrus, dyrektor zarządzający EWTN
to przede wszystkim telewizja ewangelizacyjna, apologetyczna i liturgiczna. Nie będziemy
emitować reklam oraz angażować się w życie
polityczne. – mówi Piotr Pietrus, dyrektor zarządzający na łamach portalu Aleteia.org „Budżet jest wymysłem diabła, a my żyjemy z wiary” – powiedziała założycielka sieci. EWTN nie
ma w swoim czasie antenowym reklam i nie
korzysta z jakichkolwiek rządowych dotacji.
Utrzymuje się wyłącznie z darowizn, zgodnie
z zasadą 3xP tj. POMÓDL SIĘ – POLEĆ NAS
– POMÓŻ NAM.

W ramówce kanału znajdują się filmy, dokumenty oraz programy dla dzieci i młodzieży.
Całość produkowanych materiałów ukierunkowana jest na ewangelizację oraz budowanie fundamentów wiary. Dzięki EWTN będzie można
m.in. obejrzeć mszę świętą transmitowaną z kaplicy św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie. W początkowej fazie, ramówkę EWTN
będzie można zobaczyć w Internecie. Późniejsze plany zakładają współpracę z sieciami satelitarnymi i cyfrowymi.
Telewizja EWTN oraz Fundacja Vide et Crede
są oficjalnymi patronami medialnymi SACROEXPO 2019. Zachęcamy do odwiedzenia ich
stoiska podczas czerwcowej wystawy.

8 kroków do sukcesów na targach
Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 7

Krok 8

szkolenie

rozmowy na targach

kontakt po targach

• Pytaj o problemy
firmy zwiedzającego
i proponujcie
rozwiązanie

Zwróć uwagę nie tylko
na szybkość, ale i na
ciekawą formę
kontaktu

ocena obecności na
targach
Elementarz analizy:
• czy zrealizowaliśmy cele
• analiza kosztów
• zebrane kontakty
• liczba osób, które
miały kontakt z marką
• Informacje
o rynku i konkurencji
• ocena wydarzeń
towarzyszących

PLN
określ cel

zaplanuj budżet

projekt stoiska

nowe kontakty

Wystawiamy się na
targach, aby:
• budować wizerunek marki
• zdobyć nowych
klientów
• utrzymać kontakty

Wczesne planowanie
pomaga uniknąć dodatkowych kosztów.

Projektując stoisko
pamiętaj o:
• elementach widocznych z daleka
• jasnym przedstawieniu czym zajmuje się
firma
• miejscu ułatwiającym pierwszy kontakt
• zapleczu
• miejscu do rozmów
Całość powinna być
spójna z komunikacją
wizualną firmy.

Zaproś klientów na
wydarzenie, jeszcze
przed targami, podaj
numer stoiska i numer
kontaktowy.
• zaproś potencjalnych klientów do
odwiedzenia waszego
stoiska na targach
• pamiętaj o materiałach promocyjnych
(ulotkach, broszurach)
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Dla pracowników
stoiska:
• jakie są cele firmy
na targach?
• czy dobrze znasz
produkty?
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86%

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
www.targikielce.pl

wystawców deklaruje udział
w kolejnej edycji targów

Dyrektor projektu

Robert T. Frąk
T: 41 365 12 12
K: 606 447 618
info@sacroexpo.pl

282

Zastępca dyrektora

Katarzyna Magdziarz

T: 41 365 12 07
K: 608 023 026
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

firm z 11 krajów przedstawiło
swoją ofertę

Zespół Organizacji Targów

Natalia Pacyga

T: 41 365 14 58
pacyga.natalia@targikielce.pl

Marketing

5000

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

Public Relations

Magdalena Bogucka
T: 41 365 13 27
bogucka.magdalena@targikielce.pl

gości odwiedziło wystawę
SACROEXPO 2018

Cała branża sakralna
w jednym miejscu!
Zakres branżowy
Architektura, budownictwo,
domy rekolekcyjne, szkoły
i uczelnie wyznaniowe

Nekropolie (zakładanie,
rewitalizacja i konserwacja,
systemy administracyjne)

Architektura
krajobrazu

Muzyka, ludwisarstwo,
budowa i renowacja
zegarów

Szaty i naczynia liturgiczne,
odzież, konfekcja

Instalacje
alarmowe

Kancelaria, archiwum,
biblioteka, wydawnictwa
religijne, poligrafia

Turystyka
religijna

Ewangelizacja multimedialna

Dewocjonalia

Sztuka (malarstwo, rzeźba,
witrażnictwo, kowalstwo
artystyczne, itp.)

Fundacje, stowarzyszenia
i ruchy religijne, działalność
charytatywno-opiekuńcza
związków wyznaniowych

Public Relations

Joanna Litwin
T: +48 41 365 12 51
litwin.joanna@targikielce.pl

Projektowanie Stoisk

Łukasz Radomski
T: 41 365 12 69
radomski.lukasz@targikielce.pl

Wilno

Berlin

Mińsk

Warszawa

Kielce

Praga

Wiedeń

Bratysława
Budapeszt

WYNAJEM
POWIERZCHNI
Stoisko wystawowe
w ciągu stoisk...............190,00 PLN/m2
Stoisko narożne.............209,00 PLN/m2
Stoisko czołowe............199,50 PLN/m2
Stoisko wyspowe...........199,50 PLN/m2
WYNAJEM STOISK
WYSTAWIENNICZYCH
Stoiska systemowe..........65,00 PLN/m2

www.sacroexpo.pl

„Kieleckie targi są najlepsze w Polsce – zdecydowanie przewyższają inne
wystawy. SACROEXPO to skuteczne narzędzie do nawiązywania nowych
kontaktów biznesowych i podtrzymywania relacji z dotychczasowymi
klientami. Najmocniejszą stroną tego wydarzenia jest frekwencja – wystawę
odwiedzają zwiedzający nie tylko z Polski, ale też Europy.”
Piotr Ostrowski,
Krakowski Zakład S.G. Żeleński
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Przeżyjmy
to jeszcze raz

2000-2018
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