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Czas na Targi

Aby znaleźć nowych klientów czy też dystrybutorów naszych towarów i usług poza granicami kraju, należy się im po-

kazać i dać poznać. W tym procesie nieocenioną pomocą są właśnie targi. Obecność na targach jest też świetną okazją 

do poznania oferty konkurencji, poznanie upodobań odbiorców zagranicznych tak, by można było swoje propozycje 

dopasować do tamtejszych potrzeb. Uczestnictwo w targach pozytywnie wzmacnia istniejące już kontakty, pozwala na 

skuteczną i bezpośrednią wymianę wiedzy między wystawcą a potencjalnym kupcem. 

Niniejszy poradnik ma na celu stworzenie bazy 100 najpopularniejszych imprez targowych świata, opartych o branże z 

inteligentnych specjalizacji polski Wschodniej.

 

Kilka porad eksperckich 

O tym, jak najlepiej przygotować się do targów opowiada Danuta Bielińska, współwłaścicielka firmy zajmującej się 

obsługą targów ExpoPartner, związana z tą tematyką od 2001 roku.

1. Jak wybrać targi, które będą dla mnie najodpowiedniejsze? Co określa ich prestiż i popularność?

• Najważniejszą sprawą jest dobranie odpowiednich targów – ich zakres powinien tematycznie pasować do 

produktów, które chcemy promować. Targi powinny również skupiać inne firmy z danej branży. Należy również 

zwrócić uwagę na specyfikę kraju, w którym targi się odbywają (np. nie ma sensu planować promocji grzejników 

w Afryce).

• O prestiżu świadczą: średnia powierzchnia stoiska (im bardziej prestiżowe targi tym więcej jest stoisk dużych, 

a mniej małych – takich statystyk nikt raczej nie prowadzi, widać to podczas targów) rodzaj i jakość zabudowy, 

jaką stosują wystawcy, liczba wystawców, liczba i rodzaj zwiedzających (udział właścicieli i managerów wysokiego 

szczebla), obecność managerów wysokiego szczebla, waga konkursów i nagród, jakie są przyznawane wystaw-

com, imprezy towarzyszące, udział firm zagranicznych, ilość edycji.

2. Gdzie znajdę informacje o odbywających się targach?

Istnieją strony, które zbierają informacje o targach, ale nie jest mi znane zestawienie wszystkich targów na świecie. 

Szczególnie trudne będzie wyszukanie informacji o targach o mniejszym znaczeniu, a spora liczba klientów takich 

również szuka, wychodząc z założenia, że niektóre cele lepiej łatwiej jest osiągnąć na mniejszych imprezach. 

Rynek targowy jest również zmienny, targi zmieniają nazwę, profil, czasem znikają z rynku, pojawiają się nowe. 

Jako firma działająca w branży już dziesięć lat mamy ułatwione zadanie, ponieważ znamy organizatorów targów, 

otrzymujemy informacje o nowych imprezach, mamy dostęp do takich informacji na bieżąco. Targi, które mamy 

na stałe w ofercie umieszczamy na stronie internetowej, jednak często klienci zwracają się do nas z prośbą o za-

proponowanie ciekawej imprezy do promocji konkretnego produktu w danym kraju. Jesteśmy w stanie poradzić 

sobie z tym zadaniem lepiej niż osoba nie znająca branży.

 

3. W jaki sposób przygotować się do udziału w targach?

Standardem jest przygotowanie stoiska w taki sposób, aby było estetyczne i robiło odpowiednie wrażenie. 

Powinno zawierać elementy identyfikujące firmę, powinno się zaplanować przestrzeń do prowadzenia rozmów, a 

na stoisku powinny być dostępne materiały reklamujące promowany produkt. Osoby, które obsługują stoisko, po-

winny być odpowiednio do tego przygotowane. Powinny znać produkt, łatwo nawiązywać kontakt z rozmówcą, 

umieć porozumieć się w języku zrozumiałym dla mieszkańców kraju, w którym odbywają się targi. W przypadku 

takiej konieczności warto zatrudnić na okres targów tłumacza lub hostessę, będzie to spora pomoc.

Dobrym pomysłem jest zbadanie rynku pod kątem potencjalnych klientów. Można wówczas skontaktować się 
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z firmami, poinformować o swojej obecności na targach, wysłać do nich zaproszenia, a jeśli to będzie możliwe, 

umówić się z przedstawicielem firmy lub odwiedzić jego siedzibę. 

4. Jaki powinien być nasz reprezentant na targach?

Niezbędna jest obecność na stoisku komunikatywnych osób zorientowanych w działalności firmy. Jeśli firma dzia-

ła już jakiś czas na danym rynku, powinny to być osoby, które miały wcześniejszy telefoniczny i e- mailowy kontakt 

z klientami. Jest wówczas możliwość poznania się i bezpośredniej rozmowy. Często są obecne na targach osoby 

zarządzające firmą lub działami, które zajmują się określoną branżą. 

5. Jakie gadżety i materiały są niezbędne?

Rzeczą niezbędną są materiały, które informują potencjalnych klientów o dotychczasowej działalności firmy, jej 

produktach, w szczególności o ofercie, jaka jest przygotowana do sprzedaży na konkretnym rynku. Wielu zwiedza-

jących poszukuje konkretnych cen, katalogów i kontaktu z firmą lub dystrybutorem/sklepem.

Oprócz tego popularnością cieszą się gadżety, które są praktyczne lub zabawne, a koniecznie estetyczne i dobrej 

jakości. Smycze, torby, cukierki w firmowych opakowaniach i długopisy pojawiają się często, szczególnym powo-

dzeniem cieszą się gadżety rzadsze – słuchawki, zestawy narzędzi, USB, latarki – wszystko z oznaczeniami firmy, 

żeby potencjalni klienci zapamiętali logo. Pomysłów na gadżety może być mnóstwo w zależności od branży, a 

ograniczeniem jest tylko fantazja.

6. Jakie usługi dodatkowe warto wykupić, a jakie są zbędne?

Jeszcze przed wyjazdem na targi warto poznać rynek. Są firmy, które zajmują się badaniem rynku i potrafią przy-

gotować analizę, czy oferta sprzeda się w docelowym kraju, a jeśli tak, to w jaki sposób. Czasem warto rozpocząć 

promocję produktu przed targami, aby produkt był już rozpoznawalny w czasie targów. 

Kiedy już zapadnie decyzja o udziale w targach, warto na pewno pomyśleć o właściwej aranżacji stoiska. Estetycz-

na, ale zwracająca uwagę potencjalnych klientów zabudowa na pewno zrobi dobre wrażenie. W zależności od 

rangi i wielkości targów, warto zainwestować w zwiększenie widoczności stoiska (miejsce w centralnej części hali, 

duże stoisko, podwyższona zabudowa, banery) ale te usługi powinny być wybierane w zależności od targów, nie 

zawsze te same środki są konieczne na wszystkich imprezach. Czasem warto zapewnić na stoisko usługi tłumacza, 

a także hostess, szczególnie jeśli planowane jest częstowanie zwiedzających lub inna akcja promocyjna.

Jeśli dostępna jest opcja wykupienia reklamy w katalogu papierowym lub elektronicznym, będzie to dodatkowa 

okazja do zwrócenia uwagi na promowany produkt. 

Jeśli produkt, który będzie promowany, nadaje się do pokazania, dobrze jest przewieźć go na targi i zapewnić 

odpowiednią ekspozycję, pokazać działanie, przygotować próbki. 

7. Z jakim wyprzedzeniem trzeba wykupić miejscówkę? Które z nich są najlepsze?
Statystycznie dobrym momentem na zamówienie powierzchni jest termin kilka miesięcy przed targami. Jest 

wówczas wystarczająco dużo czasu, aby zaplanować wszystkie działania. Są jednak targi, na które można się zgła-

szać niemal do ostatniej chwili, o ile są wolne miejsca, ale są i takie, gdzie już po zakończeniu jednej edycji brakuje 

miejsc na kolejną. Nie polecam zostawiać takiej sprawy na ostatnią chwilę. Jeśli już zapadnie decyzja o udziale w 

targach, dobrze jest od razu zainteresować się powierzchnią wystawienniczą, bo od jej lokalizacji wiele zależy.

Czasem istnieje możliwość wyboru miejsca na planie targów. Warto zwrócić uwagę, aby lokalizacja znajdowała się 

w sektorze, gdzie będzie pasował promowany produkt. Dopiero w dalszej kolejności ważne jest umiejscowienie 

przy ważnych ciągach komunikacyjnych. Osoby zwiedzające targi odwiedzają czasem tylko halę, gdzie umiesz-
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czono firmy z sektora, który ich szczególnie interesuje. Czasem jednak otrzymamy powierzchnię bez możliwości 

wyboru, ponieważ innych miejsc już nie ma albo stosowany jest taki system sprzedaży.   

8. Dlaczego warto jest brać udział w targach międzynarodowych?

Udział w targach jest okazją do bezpośredniego spotkania z potencjalnymi lub aktualnymi klientami. Osobi-

ste spotkanie daje możliwość zrobienia dobrego wrażenia, przedstawienia produktu, odpowiedzi na pytania, 

wprowadzenia elementów koleżeńskości do oficjalnej relacji. Podczas targów można zobaczyć jak działa produkt, 

dotknąć, posmakować (w przypadku artykułów spożywczych). Osobiste spotkanie daje większą możliwość do 

przekonania klienta, że to właśnie ten produkt, a nie konkurencji jest wart zakupu. 

100 najważniejszych imprez targowych świata
Tworząc niniejsze opracowanie staraliśmy się kierować doborem targów według inteligentnych specjalizacji określo-

nych dla Polski Wschodniej. Chcieliśmy, aby przedstawione poniżej imprezy były jednymi z największych i najchętniej 

odwiedzanych, więc w ich wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim liczbą wystawców i gości, aby stworzyć dla 

Państwa bazę miejsc, w których będziecie mieli możliwość poznać jak najwięcej potencjalnych kontrahentów oraz za-

znajomić się dokładnie z tym, co oferuje konkurencja. Zależało nam, abyście mieli Państwo przedstawione targi z całego 

świata, więc poszukiwaliśmy ofert targów ze wszystkich kontynentów. Oczywiście, tego typu wydarzeń odbywa się o 

wiele więcej, w naszej broszurze skupiliśmy się na tych, które według naszej oceny mogły być dla Państwa najbardziej 

interesujące. Mamy nadzieję,  że będą one inspiracją i pomogą w dokonaniu wyboru lub zachęcą do dalszych

poszukiwań.

Branża spożywcza

1. Międzynarodowe Targi Słodyczy i Ciastek - Kolonia, Niemcy
Największe na świecie targi słodyczy i przekąsek z udziałem ponad 1600 wystawców z ponad 70 krajów, 38 500 

odwiedzających. Szeroka gama produktów obejmuje produkty do wszelkiego rodzaju ciast i wypieków oraz 

pikantnych przekąsek.

Data: 29.01 – 01.02.2017

Miejsce: Messe Cologne, Niemcy

Szczegóły pod linkiem: http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php

2. Fruit Logistica – Berlin, Niemcy
Fruit Logistica jest wiodącym międzynarodowym miejscem spotkań dla handlu świeżymi artykułami spożywczy-

mi w Europie. Wystawa obejmuje każdy segment tej działalności. Biorą tu udział wystawcy i goście z całego świa-

ta. Łącznie liczba wystawców to niemal 3000 firm, liczba odwiedzających to natomiast ponad 70 000. Wystawcami 

są także przedsiębiorstwa oferujące swe usługi w zakresie pakowania, transportu, magazynowania, reklamy itp. 

Data: 08.02 – 10.02. 2017

Miejsce: Messe Berlin, Niemcy

Szczegóły: http://www.fruitlogistica.de/

3. Alimentaria – Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów
Tematyka targów zawiera w sobie szeroko pojęty rynek spożywczy, także wina, żywność bezglutenową itp. 3800 

wystawców, 140 000 odwiedzających. 

Miejsca i daty: 

• EXPOANTAD&ALIMENTARIA MEXICO

http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php
http://www.fruitlogistica.de/
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07.03.17 - 09.03.17

• ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA

21.05.17 - 23.05.17

• ALIMENTARIA BARCELONA

16.04.18 - 19.04.18

• ALIMENTARIAFOODTECH

08.05.18 - 11.05.18

Szczegóły: http://www.alimentaria.com/en/

4. SIRHA – Lyon, Francja
Międzynarodowe targi gastronomii, hotelarstwa i żywienia. Targi te są jednym z głównych wydarzeń handlowych 

na terenie Francji, skupiającym profesjonalistów branży hotelarsko-gastronomicznej, spożywczej, cateringowej, 

piekarskiej i cukierniczej. Niemal 2000 wystawców i ok. 20 000 odwiedzających, liczne konkursy Aseus Award - 

Mistrzostwa Świata Serowników, Mistrzostwa Świata w Cukiernictwie i Piekarnictwie, Międzynarodowy Konkurs 

Kucharzy Bocuse d’’Or.

Data: 21-25. 01. 2017

Miejsce: Lyon, Francja

Szczegóły: http://www.sirha.com/en

5. SIA Salon International de l’Agriculture – Paryż, Francja
Międzynarodowy Salon Rolniczy Targi SIA to jedna z ważniejszych międzynarodowych imprez w branży rolno-

-spożywczej z ponad 40-letnią tradycją. Ponad 611 000 odwiedzających i 1050 wystawców.

Data: 25.02 – 05.03. 2017

Miejsce: Paryż, Francja

Szczegóły: https://www.salon-agriculture.com/

Szczegóły: https://www.salon-agriculture.com/

6. Winter Fancy Food Show Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów
Francisco, USA. Najważniejsze i największe targi żywności na Zachodnim Wybrzeżu USA. Oprócz produktów 

spożywczych obecni są też przedstawiciele branży opakowaniowej i gastronomicznej. Ponad 1500 wystawców, 

ponad 33 000 odwiedzających. Targi są organizowane przez Amerykańskie Zrzeszenie Producentów Żywności 

NASFT. Konkurs: prestiżowe sofi Awards

Data: 22 – 24 01. 2017

Miejsce: Moscone Ctr, San Francisco, USA

Szczegóły: https://www.specialtyfood.com/shows-events/winter-fancy-food-show/

7. Summer Fancy Food Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów – Nowy Jork, USA
Letnia edycja opisanych wyżej targów.

Data: 25 – 27. 07. 2017

Miejsce: Javits Center, Nowy Jork, USA

Szczegóły: https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/

8. CFDF Międzynarodowe Targi Żywności – Chengdu, Chiny
Ponad 300 000 odwiedzających i ponad 3000 wystawców. To najbardziej wpływowe i jedne z największych tego 

typu targów na świecie. 

http://www.alimentaria.com/en/
http://www.sirha.com/en
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.specialtyfood.com/shows-events/winter-fancy-food-show/ 
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
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Data: 23 – 25. 03. 2017

Miejsce: Century City New International Convention & Exhibition Center, Chengdu, Chiny

Szczegóły: http://www.cfdf.org/aboutcfdf308.html

9. Kaohsiung Food Show – Targi Żywności – Kaohsiung, Chiny
Wystawcy oferują świeże owoce i produkty rolne, mięso i wyroby mleczarskie, ryby i przetwory, przyprawy, żyw-

ność mrożona i przetworzona, żywność suszona, wina i wódki, kawa, napoje, przekąski i ciastka, zdrowa żywność, 

chipsy i inne przekąski, naczynia stołowe oraz catering.260 wystawców, niemal 24 000 odwiedzających.

Data: 27 – 30. 10. 2017

Miejsce: Kaohsiung Exhibition Center, Chiny

Szczegóły: http://www.foodkh.com.tw/en_US/index.html

10. Meat China Targi mięsa – Changsha, Chiny. Targi mięsa, wędlin
 Najnowsze technologie, innowacyjne rozwiązania, wszystko, co jest związane z przemysłem mięsnym. 108 wy-

stawców, niemal 5100 odwiedzających.

Data: 09. 2017

Miejsce: Changsha, Chiny

Szczegóły: http://meatexpochina.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/exhibitors/welcome.html

11. Ifresh Międzynarodowe targi Warzyw i Owoców
Targi są zorientowane na produkty świeże, od producentów aż do finalnego odbiorcy. Wystawcy oferujący 

transport, opakowania, technologie, systemy uprawy roślin, bakalie itp. Niemal 10 000 odwiedzających z ponad 20 

krajów.

Data: 14 – 16. 11. 2016

Miejsce: China New International Center, Szanghaj, Chiny

Szczegóły: http://en.ifreshfair.cn/

12. Fine Food Australia – Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów – Sydney, Australia
Impreza z 32 – letnią tradycją, produkty spożywcze, catering, dystrybucja, opakowania, produkty lokalne i egzo-

tyczne. Ponad 1000 wystawców z całego świata. Konkurs: Australian Culinary Challenge.

Data: 11 – 14. 09. 2017

Miejsce: Sydney, Australia.

Szczegóły: http://finefoodaustralia.com.au/

13. SBW EXPO 2017 – Międzynarodowe Targi Wody Pitnej – Pekin, Chiny
 SBW EXPO to wystawa dla eksporterów i importerów wody butelkowanej. 16 300 odwiedzających. 

Data: 17 – 19. 04. 2017

Miejsce: China International Exhibition Center (CIEC), Pekin, Chiny

Szczegóły: http://www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-8480-SBW_Expo_2017_-_10th_China_Internatio-

nal_High-end_Drinking_Water_Industry_and_Function_Water_(Water_Dispenser)_Beijing_Expo_2017.html

14. China International Nutrition and Health Industry Expo 2017 – Szanghaj, Chiny
 To profesjonalna impreza w szybko rozwijającej się branży zdrowej żywności. Ekologiczne produkty rolne, napoje 

białkowe, tradycyjna medycyna chińska, certyfikacja - to tylko niewielka część szerokiej gamy produktów, które 

zostaną zaprezentowane w Szanghaju Ok 50 000 odwiedzających, ponad 500 wystawców..

http://www.cfdf.org/aboutcfdf308.html
http://www.foodkh.com.tw/en_US/index.html
http://meatexpochina.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/exhibitors/welcome.html
http://en.ifreshfair.cn/
http://finefoodaustralia.com.au/
http://www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-8480-SBW_Expo_2017_-_10th_China_International_High-e
http://www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-8480-SBW_Expo_2017_-_10th_China_International_High-e
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Data: 06 – 08. 05. 2017

Miejsce: SECEC - Shanghai Everbright Convention and Exhibition Centre, Chiny

Szczegóły: http://expoadvert.com/en/7384/events/173033/the_18th_china_international_nutrition_and_he-

alth_industry_expo_2017/

15. Bałtyckie Targi Żywności i Napojów BAF 2016 Vilnius – Wilno, Litwa
Targi te są świętem kultury jedzenia, a także wydarzeniem promującym i rozwijającym idee  kultury spożywania 

posiłków. W 2014 roku statystyki podają 84 wystawców i ponad 15 000 odwiedzających.

Data: 10 – 13. 11. 2016

Miejsce: Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO, Wilno, Litwa

Szczegóły: http://www.litexpo.lt/en/event/137/show

16. Super Rio Expo Food - Targi Wyrobów Spożywczych – Rio de Janeiro, Brazylia
Jest to wydarzenie o ogromnej randze dla branży spożywczej w Brazylii i największe w rejonie Ameryki Południo-

wej targi B2B dedykowane produktom spożywczym. 45 000 odwiedzających, 310 wystawców.

Data: 21 – 23.03 2017

Miejsce: Riocentro Convention Centre in Rio De Janeiro, Brazylia

Szczegóły: http://10times.com/super-rio-expofood

17. Africa Big 7 wraz z imprezami towarzyszącymi – Johannesburg, RPA
Jest to największe w Afryce targi żywności. Ogromne przedsięwzięcie, międzynarodowe targi przemysłu spożyw-

czego (producentów żywności, opakowań oraz dostawców wyposażenia sklepów i hurtowni). 225 wystawców, 

8600 odwiedzjących.

Data: 25 – 27. 06. 2017

Miejsce: Johannesburg, RPA

Szczegóły: http://www.africabig7.com/

18. Speciality Fine Food Fair – Londyn, Wielka Brytania
Największe brytyjskie targi żywności I napojów, połączone z wieloma pokazami oraz konkursami (Great Taste 

Award). Ponad 1000 odwiedzających.

Data: 03 – 05. 10. 2017

Miejsce: Olympia, Londyn

Szczegóły: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/

19. Vinexpo – Międzynarodowe Targi Wina i Wyrobów Spirytusowych – Bordeaux, Francja
Wiodąca impreza branżowa. 48 500  odwiedzających, 2300 wystawców z całego świata. 

Data: 18 – 21. 06. 2016

Miejsce: Congress Center, Bordeaux, Francja

Szczegóły: http://www.vinexpo.com/en/news/news/vinexpo_2017/

20. Alimentaria Mexico – Guadalajara, Meksyk
Wyjątkowe targi żywności i napojów, jedna z największych tego typu imprez w Ameryce Południowej. Ponad 44 

000 odwiedzających i niemal 1500 wystawców. Liczne konferencje towarzyszące, prelekcje i pokazy.

Data: 07 – 09. 03. 2017

Miejsce: Expo Guadalajara, Meksyk

http://expoadvert.com/en/7384/events/173033/the_18th_china_international_nutrition_and_health_indust
http://expoadvert.com/en/7384/events/173033/the_18th_china_international_nutrition_and_health_indust
http://www.litexpo.lt/en/event/137/show
http://10times.com/super-rio-expofood
http://www.africabig7.com/
http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
http://www.vinexpo.com/en/news/news/vinexpo_2017/
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Szczegóły: http://www.alimentaria-mexico.com/en/home

Zdrowie i uroda

1. Medical Fair India – New Dehli, Indie
Targi medyczne. Nowe technologie, wyposażenie i sprzęt, rehabilitacja, farmacja. 512 wystawców, niemal 11 000 

odwiedzających. 

Data: 06 – 08. 04 2017

Miejsce: Pragati Maidan, New Delhi, Indie

Szczegóły: http://www.medicalfair-india.com/cipp/md_ww2/custom/pub/content,oid,27757/lang,2/ticket,-

g_u_e_s_t/~/Home.html

2. TOS+H Expo Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  - Istambuł, Turcja
106 wystawców z 17 krajów, ponad 5200 odwiedzających. 

Data: 06 – 09.05 2018.

Miejsce: Halic Kongre Merkezi Istambuł, Turcja

Szczegóły: http://www.toshexpo.com/cipp/md_ww2/custom/pub/content,oid,27940/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/

Home.html

3. In-cosmetics – Londyn, Wielka Brytania
Wiodące wydarzenie w branży kosmetycznej. Ponad 700 wystawców, sprzęt laboratoryjny, badania, innowacyjne 

rozwiązania, prawne regulacje dotyczące niemal 9000 producentów na całym świecie. Targi te kształtują nowe 

trendy światowego przemysłu kosmetycznego. 

Miejsce: ExCeL, London , Wielka Brytania

Data: 04.04 – 04.06. 2017

4. Alternative Beauty (Beyond Beauty Paris) Salon révélateur des marques de la beauté – Paryż, Francja
Międzynarodowe targi przemysłu kosmetycznego COSMEETING to jedna z wystaw składających się na targi 

Beyond Beauty Paris. Profesjonalne targi skierowane przede wszystkim do końcowych odbiorców linii kosmetycz-

nych. Prezentacja kluczowych graczy na rynku kosmetycznym oferującym kultowe już linie kosmetyków uzupeł-

niona jest ofertą marek niszowych oferujących produkty luksusowe i hipernaturalne. NIemal 3500 odwiedzają-

cych.

Data: 15 – 17.06. 2017

Miejsce: Paris Expo, Paryż, Francja

Szczegóły: http://alternativebeautyparis.com/

5. Beuty Fair – Sao Paulo, Brazylia
Jedno z najważniejszych wydarzeń kosmetycznych na świecie. Wyróżnia je duża liczba szkoleń i pokazów oraz 

towarzyszących konferencji. Ponad 500 wystawców i 148 000 odwiedzających.

Data: 09 – 12. 10 2017

Miejsce: Expo Center Norte Sao Paulo-SP Brazylia

Szczegóły: http://www.beautyfair.com.br/feira-beauty-fair/es/

6. Intercharm – Międzynarodowe Targi Kosmetyczne Moskwa, Rosja
Jedne z największych światowych targów kosmetycznych. Perfumeria, kosmetyki, kosmetyka profesjonalna i 

SPA, kosmetyki i akcesoria do włosów, kosmetyki do paznokci, kosmetyki naturalne i apteczne, produkty niszo-

we, opakowania, maszyny i urządzenia, surowce i usługi na rzecz marek obcych. 900 wystawców, niemal 65 000 

odwiedzających.

http://www.alimentaria-mexico.com/en/home
http://www.medicalfair-india.com/cipp/md_ww2/custom/pub/content,oid,27757/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/
http://www.medicalfair-india.com/cipp/md_ww2/custom/pub/content,oid,27757/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/
http://www.toshexpo.com/cipp/md_ww2/custom/pub/content,oid,27940/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Home.html
http://www.toshexpo.com/cipp/md_ww2/custom/pub/content,oid,27940/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Home.html
http://alternativebeautyparis.com/
http://www.beautyfair.com.br/feira-beauty-fair/es/
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Data: 26 – 29. 10. 2016

Miejsce: Crocus Expo, Moskwa, Rosja

Szczegóły: http://www.intercharm.ru/en/autumn/

7. Interpharm – Bonn, Niemcy
To połączenia targów i konferencji z branży farmaceutycznej. Nauka, biznes, praktyka prawo – wszystkie aspekty 

farmacji w jednym, wyjątkowym miejscu. Ponad 100 wystawców i ok. 3500 odwiedzających.

Miejsce: World Conference Center Bonn

Data: 31.03 – 01.04. 2017

Szczegóły: http://www.interpharm.de/

8. REHAB - Międzynarodowe Specjalistycznych Targi Rehabilitacji, Leczenia i Profilaktyki
Blisko 400 wystawców i 100 instytucji z różnych krajów uczestniczyło w 2015 w tym wydarzeniu wraz z ponad 

18 000 specjalistów, którzy odwiedzili targi oraz dodatkowymi 2000 uczestników towarzyszących wydarzeniu 

konferencji i warsztatów.

Miejsce: Targi i Centrum Kongresowe w Karlsruhe (KMK), Niemcy

Data: 11.05 – 13.05. 2017

Szczegóły: http://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/veranstaltungen/details/2017-05-11.REHAB17.php

9. Medica – Dusseldorf, Niemcy
Rynek technologii medycznej i produktów medycznych. Na terenie targów w Düsseldorfie poruszane będą 

wszystkie związane z nim tematy. Znajdą tam Państwo również odpowiedzi na nurtujące pytania. MEDICA jest 

wciąż ukierunkowana na działalność na arenie międzynarodowej i również w tym roku zaskoczy Państwa niezrów-

nanym w skali światowej bogactwem różnorodności w zakresie prezentacji nowych rozwiązań. Ponad 130 000 

odwiedzających.

Data: 14 – 17. 11. 2016

Miejsce: Messe Dusseldorf, NIemcy

Szczegóły: http://www.medica-tradefair.com/

10. FIME Targi Medyczne – Floryda, USA
Targi FIME skupiają się na czterech głównych tematach: technika medyczna, produkty medyczne i systemy, usługi 

medyczne i sprzęt medyczny.

Data: 01 – 03. 08. 2017

Miejsce: Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Floryda, USA

Szczegóły: http://www.fimeshow.com/home/

Przemysł i Technologie

1. Creative World – Frankfurt, Niemcy
Największe na świecie targi dla hobbystów, rzemieślników i artystów. Creativeworld oferuje odpowiednie środo-

wisko dla swoich produktów. Warto tu przedstawić swoje innowacje gościom z całego świata, odkryć najnowsze 

trendy oraz nawiązać nowe, interesujące kontakty biznesowe. Co roku w tych targach bierze ok. 8600 sprzedaw-

ców i ok. 300 producentów.

Data: 28.01 – 31.01.2017

Miejsce: Messe Frankfurt, Niemcy

Szczegóły: http://creativeworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html?nc

http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://www.interpharm.de/
http://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/veranstaltungen/details/2017-05-11.REHAB17.php
http://www.medica-tradefair.com/
http://www.fimeshow.com/home/
http://creativeworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html?nc


12

2. Mobile World Congress – Barcelona, Hiszpania
GSMA Mobile World Congress to połączenie największych na świecie targów elektroniki mobilnej i konferencji 

wybitnych menedżerów reprezentujących operatorów komórkowych, producentów urządzeń, dostawców tech-

nologii z całego świata. Ponad 85 000 z ponad 200 krajów całego świata.  

Data: 27.02 – 02.03. 2017

Miejsce: Feria Barcelona, Hiszpania

Szczegóły: https://www.mobileworldcongress.com/

3. Ambiente – Frankfurt, Niemcy
Najważniejsze targi w branży dóbr konsumpcyjnych. Rynek dziś i jutro – wszystkie segmenty i kanały sprzedaży. 

Targi podzielone są na trzy branże: dekoracje i nakrycia stołowe, prezenty i upominki oraz pomysły dla mieszkań i 

domów. W zeszłorocznej edycji wzięło udział 4386 wystawców z 96 krajów, wizytujących było ok. 136 000.

Data: 10.02 – 14.02. 2017.

Miejsce: Frankfurt Messe, Niemcy

Szczegóły: http://www.targifrankfurt.pl/index.php?targ=133&&strona=tresc

4. Międzynarodowe Targi Rolet Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T – Suttgart
Największe targi w tej branży na świecie. Dla firm zajmujących się tą tematyką są wyjątkową okazją do nawiązania 

nowych kontaktów biznesowych i zapoznania się ze wszystkimi nowinkami technicznymi. Ponad 900 wystawców, 

z czego aż 31 z polski i 60 000 odwiedzających pokazuje, jak duże możliwości otwiera przedsiębiorcom uczestnic-

two w tych targach.

Data: 27.02 – 03.03. 2018.

Miejsce: Messe Stuttgart, Niemcy

Szczegóły: http://www.messe-stuttgart.de/en/r-t/

5. CeBit – Hanover, Niemcy
Targi Informatyczne oprogramowania, sprzętu i technologii. W przyszłym roku państwem partnerskim będzie Ja-

ponia. 3300 wystawców z ponad 70 krajów i 210 000 odwiedzających. Uczestnictwo w tych prestiżowych targach 

to znakomita okazja na integrację ekosystemu e-biznesowego a także na sporą dawkę nowej wiedzy.

Data: 20.03 – 23.30. 2017 

Miejsce: Messe Hanover, Niemcy

Szczegóły: http://www.cebit.de/home

6. Międzynarodowe Targi Obróbki Metalu AMB – Stuttgart, Niemcy
Targi AMB to jedna z największych i najważniejszych imprez wystawienniczych branży obróbki metali na świecie. 

W poprzedniej edycji targów w 2014 r. wzięło udział 357 wystawców z 28 krajów i ponad 90.000 zwiedzających.

Miejsce: Stuttgart Messe, Niemcy

Data: 18.09 -22.09. 2018

Szczegóły: http://www.messe-stuttgart.de/amb/

7. Międzynarodowe Targi Narzędzi, Form, Modelowania i Formowania - Moulding Expo – Stuttgart, 
Niemcy
Targi poświęcone są rozwiązaniom dla materiałów takich jak metale, tworzywa sztuczne, ceramika i kompozyty. 

Jest to nowe, oczekiwane w branży, wydarzenie, organizowane przy współpracy niemieckich związków VDWF, 

VDW, VDMA. 620 wystawców, 14 000 odwiedzających.

Data: 30.05 – 02.06. 2017

Miejsce: Stuttgat Messe, Niemcy

Szczegóły: http://www.messe-stuttgart.de/en/moulding-expo/

https://www.mobileworldcongress.com/
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?targ=133&&strona=tresc
http://www.messe-stuttgart.de/en/r-t/
http://www.cebit.de/home
http://www.messe-stuttgart.de/en/moulding-expo/
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8. Międzynarodowe Targi Energetyki Wiatrowej WindEnergy Hamburg – Hamburg, Niemcy
To najważniejsza impreza wystawiennicza poświęcona energetyce wiatrowej o zasięgu globalnym. Są one mię-

dzynarodową platformą spotkań i nawiązywania kontaktów biznesowych dla producentów, poddostawców, firm 

usługowych oraz dystrybutorów i odbiorców energii wiatrowej. 1250 wystawców i ponad 33 000 odwiedzających. 

Miejsce: Hamburg Messse und Congress, Niemcy

Data: 25.09. -28.09. 2017

Szczegóły: http://www.windenergyhamburg.com/

9. Specjalistyczne Targi Elektrotechniki, Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord – 
Hamburg, Niemcy
Targi GET Nord są jedyną wielobranżową imprezą wystawienniczą w Niemczech prezentującą kompleksową ofer-

tę wyposażenia i wykończenia budynków obejmującą rozwiązania w obszarze elektrotechniki, techniki grzewczej 

i sanitarnej oraz klimatyzacji. Gwarantuje to wykorzystanie efektu synergii wynikającego ze ścisłego powiązania 

tych branż i stwarza firmom biorącym udział w targach atrakcyjną platformę wymiany informacji i wiedzy o aktu-

alnych trendach i innowacyjnych rozwiązaniach. 500 wystawców z 12 krajów, 40 000 odwiedzających.

Miejsce: Hamburg Messse und Congress, Niemcy

Data: 17.11.2016 - 19.11.2016

Szczegóły: http://www.get-nord.de/

10. Specjalistyczne Targi Technologii Produkcyjnych NORTEC – Hamburg, Niemcy
Targi technologii produkcyjnych dla różnych sektorów przemysłu. Na targach prezentowane są poszczególne eta-

py produkcji przemysłowej, począwszy od wykonania prototypu po gotowy produkt końcowy. Szczególny nacisk 

położony jest na obróbkę metalu, ale wciąż rozwijający się rynek nowoczesnych technik produkcyjnych powodu-

je ciągłe rozszerzanie wachlarza prezentowanych na targach produktów i usług. Dzięki koncepcji „Make and Buy” 

na targach wystawiają się producenci narzędzi, obrabiarek i akcesoriów, jak również poddostawcy, podwykonaw-

cy i firmy usługowe, które zaprezentują swoje produkty wzorcowe przedstawiające ich możliwości produkcyjne. 

430 wystawców, 12 tys. gości.

Miejsce: Hamburg Messse und Congress Niemcy

Data: 23.01 – 26.01. 2018

Szczegóły: http://nortec-hamburg.de/

11. Specjalistyczne Targi Rozwiązań Informatycznych w Transporcie Publicznym IT-TRANS
Targi są współorganizowane przez Międzynarodowy Związek Transportu Publicznego UITP i są wiodącą imprezą 

poświęconą zagadnieniom telematyki, ITS, informacji pasażerskiej, systemom poboru opłat i dystrybucji biletów, 

systemom telekomunikacyjnym w transporcie itp. Targi w połączeniu z równolegle odbywającym się kongresem 

przyciągają, co dwa lata top management z branży transportu publicznego i przedstawicieli miast i regionów ze 

wszystkich kontynentów. 5000 odwiedzających, 210 wystawców z całego świata.

Miejsce: Targi i Centrum Kongresowe w Karlsruhe (KMK), Niemcy

Data: 06.03 – 08. 03 2018

Szczegóły: https://www.it-trans.org/

12. Specjalistyczne Targi Przemysłowej Techniki Cieplnej i Chłodniczej WTT-Expo, którym towarzyszą 
także Międzynarodowe Targi Przemysłowej Techniki Lakierniczej Paint-Expo
Są te imprezy targowe poświęcone wykorzystaniu wymienników ciepła, przemysłowym systemom przekazy-

wania ciepła i chłodzenia, generatorom pary, ogrzewaniu i chłodzeniu hal przemysłowych oraz przemysłowym 

pompom ciepła. Są to jedne z najistotniejszych specjalistycznych imprez tematycznych dla branży i cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem gałęzi przemysłu takich jak hutnicza, energetyczna, petrochemiczna, rafineryjna, 

chemiczna, farmaceutyczna, papiernicza. 120 wystawców, ponad 1000 odwiedzających.

Miejsce: Targi i Centrum Kongresowe w Karlsruhe (KMK), Niemcy

http://www.windenergyhamburg.com/
http://www.get-nord.de/
http://nortec-hamburg.de/
https://www.it-trans.org/
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Data: 06. 2018

Szczegóły: http://www.showsbee.com/fairs/28728-WTT-Expo-2018.html

13. USETEC wspierane przez RESALE - Światowe Targi Techniki Używanej,
które są stałym punktem spotkań dla handlowców i przedstawicieli zakładów przemysłowych poszukujących lub 

sprzedających używany sprzęt. Można tu spotkać zmodernizowane centra obróbcze, wtryskarki, roboty, dźwigi, 

maszyny budowalne, rolnicze, pojazdy użytkowe, maszyny drukarskie, piły do drewna, maszyny do recyklingu 

i wiele innych urządzeń, które są dużo tańsze od zupełnie nowego sprzętu. Ponad 500 wystawców i ok. 5000 

odwiedzających.

Miejsce: Targi i Centrum Kongresowe w Karlsruhe (KMK), Niemcy

Data: 25.04 – 27.04. 2017

Szczegóły: http://www.ntradeshows.com/usetec/

14. NUFAM - Specjalistyczne Targi Pojazdów Użytkowych
Równocześnie są też jedną z kluczowych tego typu imprez na rynku naszego zachodniego sąsiada traktujących 

stricte o pojazdach dostawczych, ciężarowych, przyczepach, naczepach, pojazdach specjalnych, dźwigach, cy-

sternach, pojazdach dla służb miejskich i oczyszczania miasta, wyposażeniu warsztatów i diagnostyce pojazdów, 

wózkach widłowych i wyposażeniu centrów logistycznych. Niemal 23 000 odwiedzających i 315 wystawców.

Miejsce: Targi i Centrum Kongresowe w Karlsruhe (KMK), Niemcy

Data: 28.09 – 01.10. 2017

Szczegóły: https://www.messen.de/de/11346/karlsruhe/nufam/info

15. IFAT – Monachium, Niemcy
Technologie na rzecz środowiska – innowacje, strategie i rozwiązania mające na celu ochronę naszej planety. 

3087 wystawców z 59 krajów, 136 885 gości ze 168 krajów. 

Miejsce: Messe Munche, Monachium, Niemcy

Data:14.05. – 18.05. 2017

Szczegóły: http://www.ifat.de/

16. IBC – Amsterdam, Holandia
Targi dedykowane elektronice użytkowej i mediom. Ponad 1800 wystawców, ok. 55 000 odwiedzających, 250 

prelegentów.

Miejsce: RAI Amsterdam, Holandia

Data: 14.10 – 18.10. 2017

Szczegóły: http://www.ibc.org/

17. INDUSTRIE LYON Salon des professionnels des technologies de production – Lyon, Francja
Międzynarodowy salon maszyn, urządzeń i usług przemysłowych

Trzecia edycja znaczącej imprezy wystawienniczej, podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania i tech-

nologie produkcyjne dla przemysłu zgrupowane w 10 wyspecjalizowanych salonów. 859 wystawców i niemal 21 

000 odwiedzających.

Data: 04 – 07. 04. 2017

Miejsce: Euroexpo Lyon, Francja

Szczegóły: http://www.industrie-expo.com/

http://www.showsbee.com/fairs/28728-WTT-Expo-2018.html
http://www.ntradeshows.com/usetec/
https://www.messen.de/de/11346/karlsruhe/nufam/info
http://www.ifat.de/
http://www.ibc.org/
http://www.industrie-expo.com/
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18. INTERMAT – Paryż, Francja. Targi maszyn, sprzętu i technik budowlanych
INTERMAT to jedno z trzech wielkich spotkań świata budownictwa, gdzie oprócz sprzętu i maszyn pokazują się 

światowi liderzy i najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne. 1410 wystawców z 40 krajów, 183 000 odwiedza-

jących ze 168 krajów.

Data: 23 – 28. 04. 2018

Miejsce: Paryż, Francja

Szczegóły: http://paris-en.intermatconstruction.com/

19. EQUIP AUTO, Międzynarodowe targi wyposażenia samochodów, warsztatów samochodowych i 
garaży – Paryż, Francja
EQUIP AUTO jest jednym z głównych wydarzeń targowych na terenie Francji, skupiającym profesjonalistów z 

różnych branż przemysłu samochodowego z całego świata. Konkurs International Awards for Automotive Innova-

tion. 320 wystawców i niemal 9300 odwiedzających.

Data: 17 – 21.10 2017

Miejsce: Paryż, Paris Expo, Francja

Szczegóły: http://www.equipauto.com/

20. EUROPACK Salon des solutions et équipements d’emballage, de conditionnement, de stockage et de 
manutention pour l’industrie et la distribution – Lyon, Francja
Salon producentów opakowań, linii technologicznych dla producentów opakowań 

Targi Biznesu Opakowaniowego EuroPack to targi skierowane wyłącznie do przedstawicieli branży przemysłu 

opakowaniowego. EuroPack to wydarzenie biznesowe, podczas którego producenci i dystrybutorzy opakowań 

nawiążą skuteczne kontakty handlowe z odbiorcami swojej oferty, co bezpośrednio przełoży się na wzrost jej 

sprzedaży. 460 wystawców, 9500 odwiedzających.

Data: 21 – 23 11. 2017

Miejsce: Lyon, EuroExpo Francja

Szczegóły: http://www.europack-euromanut-cfia.com/en/

21. CARTES & IDENTIFICATION, Międzynarodowe targi kart elektronicznych i zabezpieczeń cyfrowych – 
Cannes, Francja
Najważniejsze światowe targi zabezpieczeń cyfrowych i inteligentnych technologii. Ponad 400 wystawców z 

całego świata, ponad 18 000 odwiedzających.

Data: 29.11 – 01.12 2016

Miejsce: Palais des Festivals, Cannes, Francja

Szczegóły: https://www.trustech-event.com/

22. MIDEST Salon mondial de sous-traitance industrielle Międzynarodowy salon podwykonawstwa 
przemysłowego – Paryż, Francja
Impreza ta skupia w jednym miejscu przedstawicieli różnych sektorów przemysłu związanych m.in. z przetwór-

stwem metali, tworzy sztucznych, materiałów kompozytowych oraz z mikrotechnologią, elektroniką i energetyką. 

42 000 odwiedzających, 1678 wystawców.

Data: 06 – 09.12. 2016

Miejsce: Paryż, Nord Villepinte, Francja

Szczegóły: https://www.midest.com/

http://paris-en.intermatconstruction.com/
http://www.equipauto.com/
http://www.europack-euromanut-cfia.com/en/
https://www.trustech-event.com/
https://www.midest.com/


16

23. POLLUTEC - Salon des solutions d’avenir au service des enjeux environnementaux et économiques 
Międzynarodowe targi ochrony środowiska – Lyon, Francja
Międzynarodowe Targi POLLUTEC to jedna z największych na świecie imprez branży ochrony środowiska. Zarów-

no wystawcy, jak i zwiedzający bardzo wysoko oceniają efektywność udziału w targach, ilość i jakość nawiązanych 

kontaktów handlowych. 2400 wystawców i ok. 65 000 odwiedzających.

Data: 01-04.12.2016

Miejsce: Lyon, Eurexpo, Francja

Szczegóły: http://www.pollutec.com/

24. ENERGAIA Salon des Energies Renouvelables Międzynarodowy Salon Energii Odnawialnej – Mont-
pellier, Francja
Targi ENERGAIA stanowią unikatowe forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w 

światowym rynku energii odnawialnej. Ok. 3000 odwiedzających.

Data: 14 – 15.12. 2017

Miejsce: Montpellier, Parc des Expositions, Francja

Szczegóły: http://energaia.fr/

25. Międzynarodowe targi technologii Digital Enterprise Show 2017 – Madryt, Hiszpania
Targi dające impuls dla transformacji cyfrowej MŚP, korporacji i sektora publicznego. Spotkanie jest ukierunko-

wane do aktywacji międzynarodowej wymiany w sektorach biznesu, firm technologicznych, startupów, klastrów, 

inkubatorów, akceleratorów biznesu, konsultantów i aniołów biznesowych oraz funduszy venture capital. 18 000 

odwiedzających i ponad 160 wystawców, 230 prelegentów.

Data: 23 – 25 maj 2017

Miejsce: Madryt, IFEMA, Hiszpania

Szczegóły: http://www.des-madrid.com/

26. Innoprom Targi Innowacji w Przemyśle – Jekaterynburg, Rosja
Przemysł budowy maszyn, industrializacja i automatyzacja, efektywność energetyczna, optyka i lasery, technolo-

gie miejskie. Ponad 600 wystawców, niemal 60 000 odwiedzających. 

Data: 10 – 13.07. 2017

Miejsce: Jekaterynburg, Rosja

Szczegóły: http://www.innoprom.com/

27. Interclima+elec – Paryż, Francja
Targi energii odnawialnej. Ponad 354 000 odwiedzających i 2600 wystawców. Największa międzynarodowa impre-

za targowa dla branż instalacyjnych: wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, automatyki budowlanej, ogrzewania, 

jakości energii, jej odbiorców i dostawców, narzędzi i wielu innych.

Data: 07. – 10. 11. 2017

Miejsce: Paryż, Francja, Paris Nord, Francja

Szczegóły: http://www.interclimaelec.com/site/GB.htm

28. Consumer Electronic Show CES – Las Vegas, Nevada
Są to największe na świecie targi elektroniki użytkowej oraz nowych technologii, odbywające się corocznie w 

styczniu. Ponad 160 000 odwiedzających.

Data: 05 – 08. 01.2017.

Miejsce: Las Vegas Nevada, USA

Szczegóły: https://www.ces.tech/

http://www.pollutec.com/
http://energaia.fr/
http://www.des-madrid.com/
http://www.innoprom.com/
http://www.interclimaelec.com/site/GB.htm
https://www.ces.tech/


17

29. MSV – Brno, Czechy
Międzynarodowe Targi Maszynowe to najważniejsze targi przemysłowe w Europie Środkowej, z corocznym 

udziałem ponad 1500 wystawców oraz 80 000 odwiedzających. Ponad 35% wystawców i 10% odwiedzających 

przyjeżdża z zagranicy. Na targach reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i 

elektrotechnicznego.

Data: 03 – 07. 10. 2016

Miejsce: Brno, Czechy

Szczegóły: http://www.bvv.cz/en/msv/

30. Amper Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki, Komunikacji, Oświetlenia i 
Zabezpieczeń – Brno, Czechy
Największa impreza branżowa w Europie Środkowej. Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki. Ponad 605 

wystawców, 45 200 odwiedzających.

Data: 21 – 24. 03. 2017

Miejsce: Centrum Wystawowe Brno, Czechy

Szczegóły: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=cs&u=http://www.amper.cz/&prev=search

31. E – Merge Tragi innowacyjnych technologii obu Ameryk – Miami, Floryda
Najnowsze trendy technologiczne. Konferencyjna formuła pozwala na swobodną wymianę kontaktów i informa-

cji. Odbiorcy, przedsiębiorcy i inwestorzy z obu Ameryk i reszty Świata. 13 000 uczestników, 400 wystawców z 60 

krajów świata. 

Data: 12 – 13.06. 2017

Miejsce: Miami, Floryda USA

Szczegóły: http://emergeamericas.com/

32. WEFTEC Międzynarodowe Targi Gospodarki Wodno –Ściekowej
Jedne z największych targów ochrony środowiska na świecie, poświęcone zagadnieniom gospodarki wodnej 

i ściekowej. Targi organizowane są przez Amerykańska Federację Gospodarki Wodą. Ponad 1000 wystawców i 

ponad 20 000 odwiedzających. 

Data: 30.09 – 04.10 2017

Miejsce: McCormick Place, Chicago, USA

Szczegóły: http://10times.com/water-environment-federation

33. Elmia Subcontractor – Jonköping, Szwecja
Elmia Subcontractor to największe w Europie Północnej targi specjalistyczne dla podwykonawców z branży 

maszynowej i elektromaszynowej. Targi te są miejscem spotkań firm i przedsiębiorców z całej Europy, co stwarza 

możliwości zawarcia wielomilionowych kontraktów. 341 wystawców, niemal 4200 odwiedzających.

Data: 08. – 11. 11. 2016

Miejsce: Elmia, Jönköping, Szwecja

Szczegóły: http://www.elmia.se/en/subcontractor/

34. Expo 2017 – Astan, Kazachstan
Tematem przewodnim będzie przyszłość energetyczna. Kazachstan przeznaczył kolosalną kwotę 1,5 miliarda USD. 

Wystawa ma przyciągnąć udział 100 państw i 10 organizacji międzynarodowych oraz ponad 5 mln zwiedzających.

Data: 10.06 – 10.09.2017

Miejsce: Astan, Kazachstan

Szczegóły: https://expo2017astana.com/en/

http://www.bvv.cz/en/msv/
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=cs&u=http://www.amper.cz/&prev=search
http://emergeamericas.com/
http://10times.com/water-environment-federation
http://www.elmia.se/en/subcontractor/
https://expo2017astana.com/en/
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35. EXPO PACK - Guadalajara, Meksyk
Największe w Ameryce Południowej targi opakowań i technologii ich przetwarzania. Ponad 1000 wystawców z 

ponad 20 krajów. 19 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej.

Data: 13 – 15. 06. 2017

Miejsce: Expo Guadalajara, Meksyk  

Szczegóły: http://expopackguadalajara.com.mx/

36. SITL Salon international des solutions logistiques, Międzynarodowy salon transportu i logistyki – 
Paryż, Francja
Od ponad 20 lat międzynarodowe targi SITL są narzędziem rozwoju dla oferentów usług transportowych oraz 

usług i terenów logistycznych. 495 wystawców, 25 500 odwiedzających. 

Data: 14 -16.03 2017

Miejsce: Paryż, Porte de Versailles, Francja

Szczegóły: http://www.sitl.eu/

Produkty ekologiczne

1. Biofach – Norymberga
Coroczne, czterodniowe targi w Norymberdze dla producentów bioproduktów to ważne wydarzenie o randze 

ogólnoświatowej. Bierze w nim udział ponad 40 000 specjalistów z ponad 130 krajów. Uczestnictwo w targach 

to niezwykła możliwość poznania marek i produktów z ponad 80 krajów. Przewiduje się obecność około 2400 

wystawców, z których 200 będzie uczestniczyć w targach Vivaness, wiodących targach kosmetyków naturalnych i 

produktów wellness.

Data: 15.02 – 18.02. 2017

Miejsce: Nurnberg Messe, Niemcy

Szczegóły: https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/exhibition-description

2. NATEXPO Salon professionnel des produits bio, de la diététique, de la cosmétique et des produits 
écologiques – Paryż, Francja
Międzynarodowe targi produktów naturalnych NATEXPO jest jednym z głównych wydarzeń targowych na terenie 

Francji, skupiających profesjonalistów z różnych sektorów przemysłu produktów naturalnych. NATEXPO to odpo-

wiedź na dynamicznie rozwijające się rynki bio, suplementów odżywczych, kosmetyków naturalnych i produktów 

ekologicznych we Francji. 600 wystawców, 10 500 odwiedzających.

Data: 22 - 24 .10. 2017

Miejsce: Paryż, Nord Villepinte, Francja

Turystyka i Hotelarstwo

1. ITB – Berlin, Niemcy
Ogromne targi turystyczne obejmujące swym zakresem wszelkie usługi i produkty związane z podróżami. 

Poszczególne kraje ze swą ofertą turystyczną, biura podróży, regionalne i krajowe organizacje turystyczne, firmy 

przewozowe, hotele, usługodawcy związani z rynkiem podróży i wiele, wiele innych. 10 000 wystawców ze 187 

krajów i regionów, 180 000 odwiedzających, w tym liczne delegacje państwowe, ministrowie i ambasadorzy. 

Data: 08.03 – 12.03. 2017

Miejsce: Messe Berlin, Niemcy

Szczegóły: http://www.itb-berlin.de/

http://expopackguadalajara.com.mx/
http://www.sitl.eu/
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/exhibition-description
http://www.itb-berlin.de/
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2. IMEX – Frankfurt, Niemcy
Targi branżowe z sektora przemysłu spotkań tj. profesjonalnych organizatorów kongresów i konferencji, naro-

dowych i regionalnych biur kongresów i konferencji, przewoźników, hotelarzy, obiektów konferencyjnych oraz 

profesjonalnych organizatorów imprez motywacyjnych. W 2015 roku przyjechało 3,5 tysiąca wystawców z ponad 

150 krajów. Z danych organizatorów wynika, że odbyło się 65 tysięcy spotkań branżowych.

Miejsce: Halle & Messe Frankfurt, Niemcy

Data: 16.05 -18.05. 2017

Szczegóły: http://www.imex-frankfurt.com/show-info/location/

3. Intergastra – Stuttgart, Niemcy
Jedna z najważniejszych imprez handlowych przemysłu gastronomicznego i hotelarstwa. Ok. 1300 wystawców i 

90 000 odwiedzających. Artykuły spożywcze, wyposażenie kuchni i wnętrz, napoje, hotelarstwo.

Miejsce: Stuttgart Messe, Niemcy

Data: 03.02 – 07.02. 2018

Szczegóły: http://www.messe-stuttgart.de/intergastra/

4. Interbad, Międzynarodowe Targi Wyposażenia Basenów, Techniki Basenowej, Saun, Fizykoterapii 
oraz Wellness – Stuttgart, Niemcy
Branża wyposażenia i techniki basenowej oraz budowy i wyposażenia saun z koncepcją Wellness i SPA. To wiodą-

ca europejska impreza wystawiennicza tej branży. 435 wystawców, 15 000 odwiedzających z całego świata.

Data: 23.10.-26.10.2018

Miejsce: Stuttgart Messe, Niemcy

Szczegóły: http://www.messe-stuttgart.de/interbad/

5. Międzynarodowe Targi Hotelarstwa, Gastronomii, Żywienia Zbiorowego, Piekarnictwa i Cukiernictwa 
INTERNORGA – Hamburg, Niemcy
Targi Internorga to najstarsza i największa w Europie i w Niemczech oraz jedna z największych i najbardziej presti-

żowych imprez wystawienniczych branży hotelarskiej i gastronomicznej na świecie. Ponad 1.000 wystawców z 25  

krajów (w tym z Polski) oraz ponad 100.000 zwiedzających – specjalistów z branży.

Miejsce: Hamburg Messse und Congress, Niemcy

Data: 17.03 – 21.03. 2017

Szczegóły: http://www.internorga.com/

6. TOP RESA Paris           
Paris International Travel Market Międzynarodowy salon turystyki i podróży-Paryż, Francja
Międzynarodowe targi turystyczne TOP RESA to prestiżowa impreza branżowa, która stwarza okazję do spotkania 

ze stałymi już kooperantami, jak też nawiązania nowych kontaktów handlowych. Niemal 30 000 odwiedzających i 

395 wystawców.

Miejsce: Paryż, Francja

Data: 28.09. 2017

Szczegóły: https://www.iftm.fr/

7. Sirha Międzynarodowe Targi Gastronomii, Hotelarstwa i Żywienia
Jedne z największych europejskich targów, odbywające się cyklicznie w różnych miastach świata. Najbliższa edy-

cja ma odbyć się w Lyonie, we Francji. W czasie targów odbywa się największy i najważniejszy na świecie konkurs 

gastronomiczny. 9850 odwiedzających i 180 wystawców. 

Data: 21 – 25.01 2017

Miejsce: Eurexpo Lyon, Francja

http://www.imex-frankfurt.com/show-info/location/
http://www.messe-stuttgart.de/intergastra/
http://www.messe-stuttgart.de/interbad/
http://www.internorga.com/
https://www.iftm.fr/
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Szczegóły: http://www.sirha.com/en

8. Taiwan Outdoor Show – Camping, odzież outdoor, obuwie turystyczne, akcesoria, sporty wodne i 
wiele, wiele innych
Ponad 105 000 odwiedzających, 700 wystawców.

Data: 14 – 17.10 2017

Miejsce: Taipei World Trade Center Hall, Chiny

Szczegóły: http://www.taiwanoutdoor.com/en/

9. BMT Międzynarodowe Targi Turystyczne – Neapol, Włochy
Główne tego typu wydarzenie we Włoszech przyciągające wystawców i odwiedzających z całego świata. 450 

wystawców, ponad 20 000 odwiedzających. 

Data: 24 – 26. 03. 2017

Miejsce: Mostra d’Oltemare di Napoli, Włochy

Szczegóły: http://www.bmtnapoli.com/

Dom i wnętrze

1. AQUATHERM Wiedeń, 26-29.01.2017 Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, 
Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów – Wiedeń, Austria
Aqua-Therm to wydarzenie skierowane do sektora business to business. Wystawa daje wszystkim uczestnikom 

możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz technologiami stosowanymi głównie w branży HVAC, 

a firmom zagranicznym daje możliwość dotarcia do lokalnych partnerów handlowych. 240 wystawców i 18 000 

odwiedzających.

Termin: 26-29. 01. 2017

Miejsce: Messe Wien

Szczegóły: http://www.aquatherm.at/en/

2. Ecobuild – Londyn, Wielka Brytania
Targi skupiające się na materiałach i technologiach budowlanych oraz usługach remontowo – budowlanych. 

Tematem przewodnim 2017 roku jest regeneracja. Innowacja i kreatywność – nie może tam zabraknąć przedsta-

wicieli tej branży z Polski Wschodniej. Celem organizatorów jest wypromowanie najnowszych trendów w budow-

nictwie światowym, proponowanych zarówno przez liderów branży, jak również firmy, które zaczynają zdobywać 

swoją pozycję. Ponad 33 000 odwiedzających i ok. 1500 wystawców.

Data: 07.03 – 09.03. 2017

Miejsce: Excel, Londyn, Wielka Brytania

Szczegóły: http://www.ecobuild.co.uk/

3. Hem & Villa – Szwecja
To największe w Szwecji targi w dziedzinie wyposażenia wnętrz. Każdy właściciel domu lub mieszkania znajdzie 

na targach duży wybór pomysłów i  produktów z dziedziny dekoracji i poprawy standardu mieszkania, jak również 

będzie mógł wziąć udział w specjalnie przygotowanych na ten temat seminariach. Targi Hem & Villa organizowa-

ne są kilka razy do roku w różnych miastach w Szwecji. 400 wystawców i 42 500 odwiedzających.

Data: 28 – 30.10. 2016

Miejsce: Goteborg, Szwecja

Szczegóły: http://goteborg.hemochvilla.se/

http://www.sirha.com/en
http://www.taiwanoutdoor.com/en/
http://www.bmtnapoli.com/
http://www.aquatherm.at/en/
http://www.ecobuild.co.uk/
http://goteborg.hemochvilla.se/
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4. Frankfurt Building – Frankfurt
Light + Building są wiodącymi na świecie targami branży oświetlenia, elektrotechniki i automatyki domowej i 

budowlanej. Co dwa lata przemysł oświetleniowo–budowlany prezentuje najnowsze trendy w projektowaniu i 

technologie jutra.  Niemal 2500 wystawców z 55 krajów i 216 000 odwiedzających ze 160 krajów.

Data: 18.03 – 23.03. 2018

Miejsce: Messe Frankfurt, Niemcy

Szczegóły: http://lightbuilding.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html

5. Hanover Messe – Hanover, Niemcy
Największe targi rynku nieruchomości przemysłowych, automatyki i technologii ekspozycji w Europie. 6150 wy-

stawców i ponad 200 tysięcy odwiedzających czynią z tych targów jedną z największych wystaw na świecie.

Miejsce: Hanover messe, Niemcy

Data: 24.04 – 28.04 2017

Szczegóły: http://www.hannovermesse.de/

6. Międzynarodowe Targi Sztuki Użytkowej i Wzornictwa EUNIQUE – Karlsruhe, Niemcy
Prezentowane są tu tylko i wyłącznie unikalne okazy i eksponaty z dziedziny jubilerstwa, mody, akcesoriów, 

architektury wnętrz i krajobrazu. Ponad 300 wystawców z 18 krajów świata zapewnia nie tylko szeroki wybór, ale i 

najwyższy poziom prezentowanych eksponatów.

Miejsce: Targi i Centrum Kongresowe w Karlsruhe (KMK), Niemcy

Data: 19.05 – 21.05. 2017

Szczegóły: https://www.eunique.eu/

7. Maison&Objet. – Paryż, Francja
Międzynarodowe targi wyposażenia wnętrz, dekoracji domu oraz upominków i akcesoriów stołowych. Między-

narodowe targi Maison & Objet od ponad 10 lat przyciągają firmy działające w branży wyposażenia wnętrz oraz 

dziesiątki tysięcy zwiedzających. Oferta targów jest wszechstronna – od mebli i aranżacji butików i ogrodów, 

przez wyposażenie łazienek i oświetlenie po tkaniny, zastawy stołowe i artykuły dekoracyjne. 3000 wystawców, 76 

500 odwiedzających.

Miejsce: Paryż, Francja

Data: 20.01 – 24.01. 2017, 08.10 – 12.10. 2017

Pozostałe lokalizacje: Singapur, 07 – 10.03. 2017

Miami Beach 10 -13 05. 2017

Szczegóły: http://www.maison-objet.com/en

8. BATIMAT Międzynarodowy Salon Budownictwa – Paryż, Francja
Międzynarodowy Salon Budownictwa BATIMAT gromadzi w jednym miejscu tysiące producentów i dostawców 

materiałów oraz wyposażenia związanego z sektorem budownictwa. 350 000 odwiedzających i 2800 wystawców.

Data: 06 – 10.11. 2017

Miejsce: Paryż, Nord Villepinte, Francja

Szczegóły: http://www.batimat.com/

9. Mosbuild - Moskwa, Rosja
To największa i najważniejsza impreza targowa branży budowlanej i wykończeniowej w Rosji i Europie Środkowo-

-Wschodniej. W roku 2017 odbędzie się po raz dwudziesty trzeci. 63 000 odwiedzających ponad 1000 wystawców.

Data: 04 – 07. 2017

Miejsce: Expocenter, Moskwa, Rosja

Szczegóły: www.worldbuild-moscow.ru/

http://www.hannovermesse.de/
https://www.eunique.eu/
http://www.maison-objet.com/en
http://www.batimat.com/
http://www.worldbuild-moscow.ru/
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10. Big 5 Dubai – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Big 5 to największe konstrukcyjne i budowlane targi w regionie, które oferują możliwość zaprezentowania swoich 

produktów ponad 35.000 dużym klientom odwiedzających każdą edycję. Szerokopojęta branża budowlana – 

wnętrza, wykończenia, technologie, narzędzia i wiele więcej. Ponad 1000 wystawców.

Data:21 – 24. 11. 2017

Miejsce: World Trade Center, Dubai, ZEA

Szczegóły: https://www.thebig5.ae/

Data: 16 – 19. 01. 2018

Miejsce: Messe Wien, Wiedeń, Austria

Szczegóły: http://www.aquatherm.at/de/

11. BAUEN & ENERGIE Wiedeń
Najważniejsze spotkanie branży budowlanej w Austrii. Bauen&Energie to wydarzenie skierowane do sektorów 

B2B oraz B2C. Wystawa daje wszystkim uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz 

technologiami stosowanymi w branży remontowo-budowalnej oraz oszczędności energii („smart home“), a 

firmom zagranicznym daje możliwość dotarcia do lokalnych partnerów handlowych. 459 wystawców i ponad 45 

000 odwiedzających.

Data: 16 - 19.01.2016

Miejsce: Reed Messe Wien Gmbh, Austria

Szczegóły: http://www.bauen-energie.at/

12. CASA - Salzburg, Austria
Największe austriackie targi branży wyposażenia wnętrz, których grupą targetową są projektanci wnętrz, tapice-

rowie, parkieciarze, stolarze, architekci, właściciele sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz oraz dystrybutorzy 

artykułów dekoracyjnych. 145 wystawców i 7620 odwiedzających.

Data: 29 – 30.01.2017

Miejsce: Messezentrum, Salzburg, Austria

Szczegóły: http://www.casa-messe.at/

13. BAUEN+WOHNEN - Salzburg, Austria
Najważniejsze spotkanie branży budowlanej w zachodniej Austrii. Wydarzenie skierowane do sektorów B2B oraz 

B2C. Wystawa daje wszystkim uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz technolo-

giami stosowanymi w branży remontowo-budowalnej oraz oszczędności energii, a firmom zagranicznym daje 

możliwość dotarcia do lokalnych partnerów handlowych w zachodniej Austrii. Przestrzeń targowa podzielona jest 

na 6 obszarów tematycznych: budowa i renowacje, wyposażenie wnętrz, energia i ogrzewanie, ogród i wellness,  

sztuk oraz świat drewna. 500 wystawców, ponad 33 000 odwiedzających.

Data: 02 – 05. 02. 2017

Miejsce: Messezentrum Salzburg, Austria

Szczegóły: http://www.bauen-wohnen.co.at/

14. I Saloni – Mediolan, Włochy
Salone Internazionale del Mobile każdego roku staje się miejscem spotkań wybitnych projektantów i luksuso-

wych marek, którzy prezentują najwybitniejsze dzieła i jeszcze ciepłe nowości. Monstrualną przestrzeń targową i 

ekspozycje ponad 4.000 wystawców odwiedza ponad 300.000 osób. iSaloni 2016 to fantastyczna rewia designu, 

spektakl marek i liderów branży wyznaczających własne standardy i kreujących indywidualne trendy.

Data: 04 – 09. 04 2017

Miejsce: Mediolan, Włochy

Szczegóły: https://www.salonemilano.it/manifestazioni.html

https://www.thebig5.ae/
http://www.aquatherm.at/de/
http://www.bauen-energie.at/
http://www.casa-messe.at/
http://www.bauen-wohnen.co.at/
https://www.salonemilano.it/manifestazioni.html


23

Rolnictwo i Leśnictwo

1. Sival – Angers, Francja
Salon wyposażenia ogrodniczego, szkółkarskiego oraz do uprawy winorośli i warzyw.Targi SIVAL przeznaczone 

są dla wszystkich tych, które liczą się w świecie w produkcji ogrodniczej, wina, szkółkarstwa i uprawie warzyw. W 

imprezie biorą udział producenci wina z całego świata, a także importerzy, eksporterzy oraz hurtownie i dystrybu-

torzy. 555 wystawców, ponad 20 000 odwiedzających. 

Miejsce: Angers Parc Expo, Angers, Francja

Data: 22.01 – 23. 01. 2017

Szczegóły: http://www.sival-angers.com/

2. SIMA           
Mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage – Paryż, Francja
Międzynarodowy salon agrobiznesu.Targi SIMA są wydarzeniem o randze światowej, z akcentem na mechaniza-

cję rolnictwa i na genetykę. Impreza, zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów, odpowiada na oczekiwania 

odwiedzających: rolników, hodowców, przedsiębiorców robót rolnych i leśnych, dystrybutorów, importerów i 

profesjonalistów z branży. 894 wystawców, ponad 166 000 odwiedzających.

Data: 26.02 – 02.03. 2017

Miejsce: Paris Nord Villepinte, Francja

Szczegóły: https://www.simaonline.com/

3. Salon Européen du Bois, Europejski Salon Drewna – Grenoble, Francja
Europejski Salon Drewna to najważniejsze targi w południowo-wschodniej Francji przeznaczone dla przedsiębior-

ców z sektora drzewnego. Profil targów obejmuje meble, konstrukcje budowlane z drewna, wykończenia wnętrz 

budynków i mieszkań, stolarkę budowlaną, artykuły dekoracyjne z drewna i inne. 75 wystawców, niemal 7500 

wystawców.

Data: 30.03. – 02.04. 2017

Miejsce: Alexpo, Grenoble, Francja

Szczegóły: http://www.salondeprintemps.com/

4. Agritechnica Targi techniki rolniczej – Hanover, Niemcy
Nauka, doradztwo i praktyka. Komleksowa oferta szerokopojętego rolnictwa. Ponad 2700 wystawców z 47 

państw. 

Data: 12 – 18. 11. 2017

Miejsce: Hanover, Niemcy

Edycja azjatycka: 15.-17.03.2017, Bangkok, Tajlandia

Szczegóły: https://www.agritechnica.com/en/

5. AGRORUS, Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe – Sankt Petersburg, Rosja.
Agrorus to obecnie jest to największe forum rolno-przemysłowe w okręgu Północno-Zachodnim. Ilość uczestni-

ków rośnie z roku na rok. Wystawa ma status federalny, jest wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa FR. Ponad 

2000 wystawców, ok. 116 500 odwiedzających.

Data: sierpień 2017

Miejsce: ExpoForum International Ltd, Rosja

Szczegóły: https://agrorus.expoforum.ru/en/main

http://www.sival-angers.com/
https://www.simaonline.com/
http://www.salondeprintemps.com/
https://www.agritechnica.com/en/
https://agrorus.expoforum.ru/en/main
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6. Międzynarodowe Targi Branży Leśnej i Obróbki Drewna SkogsElmia - Bratteborg, Szwecja
SkogsElmia to cieszące się ogromną popularnością międzynarodowe targi branży leśnej w Szwecji. Odbywają się, 

co 4 lata w Bratteborg, 30 kilometrów na południe od Jönköping. Targi są o tyle ciekawą imprezą, że sprzęt i ma-

szyny będą prezentowane w naturalnym środowisku leśnym, w którym są one wykorzystywane. 314 wystawców, 

ponad 26 000 odwiedzających.

Data: 06 – 08. 06 2019

Miejsce: Jönköping, Szwecja

Szczegóły: http://www.elmia.se/SkogsElmia/

Targi wielobranżowe

1. Foire de Paris Międzynarodowe wielobranżowe targi paryskie – Paryż, Francja
Impreza Foire de Paris to doroczne, najbardziej zróżnicowane i jedne z największych targów paryskich. Można je 

nazwać prawdziwym jarmarkiem, bo znajdziemy tam wiele różnych branż, od spożywczych, po kosmetyczne, 

wnętrzarskie, meblarskie. Niemal 2000 wystawców, ponad 500 tys. odwiedzających.

Data: 27.04 – 08.05. 2017

Miejsce: Paris Expo, Paryż, Francja

Szczegóły: https://www.foiredeparis.fr/Decouvrez-Foire-de-Paris

2. TRADEXPO – Paryż, Francja.
Targi wielobranżowe TRADEXPO PARIS są imprezą poświęconą masowej, zakrojonej na szeroką skalę sprzedaży 

produktów nieżywnościowych. Impreza przeznaczona jest dla kupców z sieci dystrybucyjnych o profilu ogólnym 

i specjalistycznym, przedstawicieli central handlowych dużych grup dystrybucyjnych, hurtowni, firm zajmujących 

się sprzedażą wysyłkową oraz wszelkiego rodzaju sklepów detalicznych. 3800 odwiedzających i 172 wystawców.

Data: 15.01 – 18.01. 2017

Miejsce: Parc Expo Paris Le Bourget, Paryż, Francja

Szczegóły: http://www.tradexpo.fr/

Podsumowanie
Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej imprezy targowe będą dla Państwa inspiracją w poszukiwaniu tej najbar-

dziej dla Was odpowiedniej. Choć wielu przedsiębiorców waha się przed podjęciem decyzji o wyjeździe na Targi, na 

pewno są one warte odwiedzenia. Jeśli problemem w podjęciu decyzji jest obawa przed dobrym przygotowaniem 

się do nich lub brak funduszy, pomocne może okazać się Działanie 1.2 Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsię-

biorstw, będące częścią Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakłada ono pomoc w przygotowaniu do wzięcia 

udziału w tego typu eventach jak targi czy misje handlowe. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: http://

popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp

http://www.elmia.se/SkogsElmia/
https://www.foiredeparis.fr/Decouvrez-Foire-de-Paris
http://www.tradexpo.fr/
http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp
http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp
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