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Targi AUTOSTRADA-POLSKA to najważniejsze spotkanie branży budownictwa infrastrukturalnego: mnóstwo nowoczesnych maszyn,
ciekawe rozwiązania technologiczne i rozmowy
o przyszłości branży. Targom towarzyszą liczne
konferencje i merytoryczne spotkania – bierze

w nich udział 1.000 uczestników. Atutem wydarzenia jest to, że biorą w nim udział nie tylko przedsiębiorstwa, ale również przedstawiciele kluczowych
organizacji, instytucji, stowarzyszeń i branżowe
autorytety.

Targi 2019 w liczbach
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pokazy na żywo

ważne debaty

przyszłość branży

nowe kontrakty

symulatory maszyn

wymiana doświadczeń

Cała branża w jednym miejscu

Maszyny, sprzęt i narzędzia
budowlane, sprzęt pomiarowy,
części zamienne

Projektowanie,
oprogramowanie,
doradztwo.

Transport,
pojazdy specjalistyczne
i ich wyposażenie

Inżynieria ruchu drogowego
(oznakowanie, sygnalizacja,
systemy parkingowe,
ekrany akustyczne,
sterowanie ruchu)

Zakres
branżowy:

Materiały konstrukcyjne i komponenty
(kruszywa, chemia budowlana,
materiały wiążące, asfalty itp.)

Technika komunalna:
utrzymanie budynków, pielęgnacja zieleni,
sprzęt do odśnieżania i utrzymania czystości,
transport odpadów

Zwiedzający z 32 krajów

Albania
Algieria
Austria
Białoruś
Belgia
Chiny
Czechy

Estonia
Gana
Hiszpania
Holandia
Indie
Kanada
Kazachstan

Kongo
Liban
Litwa
Łotwa
Nepal
Niemcy
Polska

Rumunia
Rosja
RPA
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Turcja

Ukraina
Włochy
Wielka Brytania

Opinie o targach Autostrada-Polska

„

„
Po raz kolejny od wielu lat, jesteśmy obecni
w Targach Kielce, miejscu, które pozwala
nam na bezpośrednie spotkanie z naszymi
strategicznymi partnerami i kontrahentami.
Dzięki targom AUTOSTRADA-POLSKA
możemy zaznaczyć naszą obecność na
polskim rynku drogowo-mostowym.
Paweł Stępień,
Saferoad RRS Polska

Uważam, że te kieleckie targi
są najważniejszymi dla
branży drogowej w Polsce.
Stały się one centrum
wystawowym dla drogownictwa. Dowodem tego są
liczne wizyty członków rządu
oraz wszystkich instytucji
związanych z budownictwem
dróg i autostrad.
Benedykt Sikora, Asbud

Jeździmy na targi AUTOSTRADA-POLSKA od ponad 15 lat.
W Kielcach spotykamy się
z klientami i budujemy świadomość naszej marki.
Wojciech Traczuk,
KAMAZ Polska

Targi Kielce to miejsce, gdzie mozna
efektywnie spędzić czas, porozmawiać
o sytuacji w branży i zapoznać się
z nowościami.
Łukasz Karczewski,
KH-Kipper

„„

„

„

Większość firm, nie tylko
drogowych, ale również tych
związanych z drogownictwem
uczestniczy w targach. Jest to
bardzo ważne wydarzenie w
skali naszego kraju, szczególnie dla środowiska drogowego.
prof. Leszek Rafalski,
Dyrektor Naczelny
Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów

Wsparcie merytoryczne:

Co roku na tej ważnej imprezie
targowej Stowarzyszenie
porusza temat nawierzchni
betonowych. Bardzo nas cieszy,
że na konferencji pojawia się
wielu uczestników.
Piotr Kijowski,
Stowarzyszenie Producentów
Cementu

Z targami jesteśmy związani od
samego początku. Jest to święto
całej branży. Drogową stolicą
Polski są Kielce.
Barbara Dzieciuchowicz,
Prezes Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa

Patronat Honorowy:

Prezydent
Miasta Kielce

Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

Już dziś zaplanuj swój udział
w najważniejszym spotkaniu branży!
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Małgorzata Róg-Giacosa
41 365 14 56, 510 924 489
rog.malgorzata@targikielce.pl

www.autostrada-polska.pl

Targi Kielce SA,
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland

