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Szanowni Państwo, 

od 1993 roku jesteśmy jednym z najbardziej liczących się organizatorów lokalnych targów
budowlanych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Dzięki naszemu doświadczeniu i
wiedzy z zakresu branży wystawienniczej cyklicznie organizujemy Podhalańskie Tragi
Budownictwa, które będą mieć swoje ćwierćwiecze w roku 2020. Nasze kampanie promujące targi
są oparte o wiedzę i doświadczenie. Do każdego wydarzenia podchodzimy indywidualnie, stawiając
na te media i reklamę wizualna, które są najskuteczniejsze w dotarciu do potencjalnych
odwiedzających.

Zapraszamy do udziału w targach z tradycją. Bo to już 25 lat, od kiedy lodowisko w Nowym
Targu stało się cyklicznym miejscem spotkań firm i lokalnej społeczności. A ponadto Podhale to
region z wieloma walorami krajobrazowymi i turystycznymi co dodatkowo zachęca do prezentacji w
tym rejonie. Powierzchnia targowa będzie obejmować ponad 2 tys. m/kw. Promocja tragów to
szeroka reklama zewnętrzna oraz internetowa od bilbordów przez radio, prasę, media
społecznościowe a także portale branżowe. Celem targów jest zaprezentowanie w jednym miejscu i
czasie firm z branży budowlanej, instalacyjnej, wnętrzarskiej. Jubileuszowa edycja to nie tylko targi,
to pokazy, prelekcje, atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

Patronem Honorowym targów jest Burmistrz Miasta Nowy Targ, który od samego początku
towarzyszy nam.

Branżowy zakres targów:

PANEL DOM - czyli materiały budowlane, dachy, termoizolacje, materiały wykończeniowe, chemia
budowlana, kominy, okna i przeszklenia, drzwi, bramy, rolety zewnętrzne i wewnętrzne, odkurzacze
centralne, systemy inteligentnego domu,

PANEL EKODOM - kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, wentylacja i
rekuperatory, systemy CO, kominki, kotły ECO DESIGN.

PANEL OTOCZENIE - ogrodzenia systemowe, kostka brukowa, oświetlenie, systemy alarmowe,



zadaszenia tarasowe, wiaty, systemy.

PANEL ARANŻACJI I WNĘTRZ – meble, dekoracje, sprzęt AGD, projektanci wnętrz. A także
wszytki inne firmy związane z szeroko rozumiana branżą budownictwa.
 
Opis branżowy: 

stolarka drzwiowa i okienna,●

materiały budowlane,●

ceramika budowlana,●

pokrycia dachowe (różne systemy),●

bramy, ogrodzenia,●

schody (dostępne technologie),●

oferty instytucji finansowych (banki, ubezpieczenia),●

chemia budowlana (tynki, kleje),●

meble,●

instalacje (kotły, systemy c.o., c.w.u., oczyszczalnie, paliwo),●

systemy zabezpieczeń (alarmy, ochrona, domofony, instalacje),●

wyposażenie łazienek.●

Organizator

Agencja Informacyjno-Reklamowa - Promocja 

E-mail: asystent@promocja-targi.pl

WWW: www.promocja-targi.pl

Tel: +48 33 873 21 92
Fax: +48 33 873 11 70
Adres:
Osiedle XX-lecia 20/3
34-100 Wadowice
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