
21 Targi Technik Grzewczych i Zielonych
Energii „INSTAL-SYSTEM 2019”
Rozpoczęcie: 2019-09-27
Zakończenie: 2019-09-29

Miejsce spotkania:
Bielsko-Biała
Karbowa 26

Zapraszamy Państwa do udziału lub odwiedzenia największych branżowych targów w Polsce
południowej.

   
21 Targów Technik Grzewczych i Zielonych Energii „Instal System 2019”
które odbędą się w Bielsku – Białej,  w dniach 27 – 29 września 2019

Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii w Bielsku-Białej organizowane są od 20 lat na 
pograniczu polsko – czesko - słowackim. Równocześnie będą się odbywać 56 Międzynarodowe
Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „Jesień 2019”
 
Tematyka targów
obejmuje zarówno efektywne urządzenia grzewcze i nowoczesne technologie zabezpieczające
komfort cieplny, jak i systemy pozyskiwania energii odnawialnych ze słońca, wiatru, ziemi i wody na
potrzeby mieszkalnictwa. Targi Instal System 2018- oferują przegląd  nowości i premier rynkowych
oraz trendów w rozwoju branży. 

 

Przewidujemy udział ok. 240 producentów i dystrybutorów branży instalacyjnej i
budowlanej, spodziewamy się ok. 7000 gości polskich i zagranicznych: profesjonalistów
związanych z  branżą , a także inwestorów prywatnych i publicznych 

Do odwiedzenia targów zapraszamy:

firmy wykonawcze, instalacyjne oraz dystrybutorów urządzeń OZE;●

przedstawicieli samorządów terytorialnych (gmin, powiatów, województw);●

przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych;●

przedstawicieli firm działających w branży medycznej i hotelarskiej; ●

prywatnych i instytucjonalnych inwestorów;●

 
Targom towarzyszy atrakcyjny program wydarzeń, jak:
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Warsztaty i prezentacje dla instalatorów ●

Szkolenia dla firm, zainteresowanych obniżaniem kosztów energii w prowadzonej działalności
gospodarczej.
Konferencja i Wystawa Elektromobilność 2019 - samochody elektryczne i elektryczne pojazdy●

użytkowe
Zapraszamy wystawców do wzięcia udziału w konkursie Targowym na najlepszy innowacyjny,●

energooszczędny i przyjazny dla środowiska produkt prezentowany na targach, w którym można
zdobyć prestiżowe nagrody i wyróżnienia

 
Proponujemy zwiększenie skuteczności udziału w targach poprzez dodatkowe działania promocyjne:

Reklama w Katalogu Wystawców.●

Reklama wizualna na terenach targowych.●

Przyznanie  przez Organizatora wydarzenia tytułu: Partner targów, z szerokim pakietem●

promocyjnym firmy w trakcie targów.

 
Korzyści z udziału w targach:

Prezentacja oferty firmy dla ponad 7 000 zwiedzających z Polski, Czech i Słowacji.●

Pozyskanie nowych  kontraktów oraz klientów indywidualnych i biznesowych z kraju i zagranicy.●

Podtrzymanie kontaktów z dotychczasowymi partnerami .●

Możliwość zdobycia prestiżowych nagród  w Konkursie Targowym o Złoty Filar Budownictwa●

dla najlepszych, innowacyjnych, energooszczędnych   produktów prezentowanych na targach.

 
Wydarzenia i atrakcje targowe:

Klub Małego Budowlańca - tradycyjnie funkcjonuje na targach już od lat. Tutaj można pozostawić●

swoje pociechy,  gdzie pod okiem fachowych instruktorów mogą  one rozwinąć m. in. umiejętności
planowania działań twórczych, usprawnić swoje manualne zdolności poprzez warsztaty  budowania
małych domków. W międzyczasie spokojnie można zwiedzić stoiska targowe.

Informacje targowe:

Targi odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej  pod Dębowcem, przy ul.●

Karbowej 26 w dniach 27 – 29 września br. Będą udostępnione do zwiedzania:  piątek i sobota w
godz. 10.00 – 18.00, natomiast w niedzielę od godz. 10.00 do 16.00.
Bilet wstępu jest w cenie 10 zł. Grupy zorganizowane – wstęp na targi bezpłatny. Należy się zgłosić●

 w punktach  kasowych.
E-bilet -  bezpłatne wejście na targi. Będzie dostępny od 4 września br. Należy go pobrać ze strony●

 internetowej targów od dnia 4 września , wydrukować i  okazać  w punktach kasowych .
Katalog Wystawców w cenie 5 zł do nabycia w punktach kasowych.●

Przewidujemy udział ok. 240 firm polskich i zagranicznych z szeroko pojętej branży●

budowlanej, wyposażenia wnętrz, techniki grzewczej, instalacyjnej, oświetleniowej  i zielonych
energii.
Powierzchnia wystawiennicza – 5 000 m² w Hali i 1500 m² na terenach zewnętrznych.●

Zapewniamy bezpłatne parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Wystawowej.●



Organizator

Biuro Promocji i Wystaw ASTRA 

E-mail: biuro@targibielskie.pl

WWW: www.targibielskie.pl

Tel: +48 33 811 93 20
Fax: +48 33 811 93 20
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