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Targi BUDMA to od wielu lat wizytówka poznańskich targów. Inspirują, dostarczają fachowej wiedzy
z zakresu budownictwa i architektury, a także sprzyjają nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
Odwiedza je rokrocznie około 46 tysięcy profesjonalistów z całego świata.

 

BUDMA jest miejscem prezentacji najnowszej oferty blisko 1000 wystawców, innowacyjnych
rozwiązań technologicznych, miejscem pozyskiwania specjalistycznej wiedzy, wymiany doświadczeń,
a przede wszystkim spotkań biznesowych – podtrzymywania znakomitych relacji z dotychczasowymi
klientami i pozyskiwania nowych kontaktów. Handlowcy mogą skorzystać z międzynarodowego
programu HOSTED BUYERS (do tej pory z programu skorzystało ponad 2000 uczestników –
kupców z wiodących grup i sieci handlowych z 57 krajów) oraz uczestniczyć w kontraktacjach w
ramach DNIA DYSTRYBUTORA (pierwszy dzień targów przeznaczony dla handlowców, mający na
celu zapewnienie jak najbardziej komfortowych warunków dla rozmów biznesowych).

 

 

Z myślą o architektach przygotowywane jest FORUM ARCHITEKTURY, czyli spotkaniami z
wybitnymi architektami (w latach ubiegłych gośćmi BUDMY byli m.in. Fokke Moerel z pracowni
MVRDV, Robert Konieczny, Tomasz Konior, Fernando Menis, Renato Rizzi, Rainer Mahlamaki czy
rownież Alberto Veiga), debatą architektoniczną, warsztatami i konkursem dla młodych architektów.

 

Wykonawcy mają okazję zobaczyć i przetestować innowacyjny sprzęt budowlany, narzędzia i
materiały, a także wziąć udział w konkursach i zawodach. Fachową wiedzę czy także najbardziej
odpowiednie sposoby montażu m.in. stolarki budowlanej prezentują specjaliści podczas licznych
prezentacji i pokazów jak np. MONTERIADA.

 

Inwestorzy mogą czerpać wiedzę na temat wymogów legislacyjnych, dobrych praktyk oraz zagadnień
ekonomicznych podczas wielu konferencji, debat i seminariów z udziałem autorytetów z branży.



 

Targi budownictwa BUDMA prezentują kilkaset nowych produktów i rozwiązań technologicznych,
kilkadziesiąt produktów, które zdobyły Złoty Medal MTP, najbardziej prestiżową nagrodę targową
w Polsce. Wyjątkowym miejscem na targach jest ekspozycja KLUBU PREMIER BUDMA, gdzie
prezentowane są absolutne nowości rynkowe po raz pierwszy pokazywane na targach w Polsce.

 

Zakres tematyczny: ściany i elewacje, stropy, posadzki, izolacje; kamień w budownictwie;
nawierzchnie; beton budownictwie; schody, podłogi, drzwi, okucia; materiały budowlane narzędzia i
sprzęt budowlany, chemia budowlana; systemy wykończeniowe; ceramika łazienkowa; architektura
miejska; okna i osłony, bramy, ogrodzenia, widny, automatyka; szkło w budownictwie; systemy
zarządzania budynkiem; systemy kontroli dostępu, systemy parkingowe; konstrukcje stalowe;
systemy zabudowy hal; stalowe pokrycia dachów; stal w budownictwie; konstrukcje drewniane;
gotowe systemy zabudowy; pokrycia dachowe; dachy zielone; akcesoria dachowe, odwodnienia,
izolacje dachowe; pomocniczy sprzęt budowlany; wyposażenie placu budowy; maszyny budowlane;
transport budowlany

Organizator

Międzynarodowe Targi Poznańskie 

E-mail: info@mtp.pl

WWW: www.mtp.pl

Tel: +48 61 869 20 00
Fax: +48 61 869 29 99
Adres:
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2269
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2269
mailto:info@mtp.pl
http://www.mtp.pl

