Zapraszamy do udziału w targach Jesień 2014
i Instal System 2014

Zapraszamy Państwa do udziału lub odwiedzenia 46 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
BUDOWNICTWA "JESIEŃ 2014" oraz 16 TARGÓW TECHNIK GRZEWCZYCH „INSTAL
SYSTEM 2014” w Bielsku-Białej pod honorowymi patronatami: Prezydenta Miasta Bielska –
Białej, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Polskiego Instytutu
Budownictwa Pasywnego, Śląskiej Izby Budownictwa.

Targi "JESIEŃ 2014" to jedne z największych targów budowlanych w Polsce południowej,
wyjątkowa okazja do zaprezentowania oferty na szerokim forum inwestorów, wykonawców i
dystrybutorów.
Równocześnie z nimi organizowane są 16 Targi Technik Grzewczych „INSTAL SYSTEM 2014”.
Oferta targów odpowiada na współczesne wyzwanie w branży budowlanej, jak tanie budownictwo
oraz poszukiwanie oszczędności, obniżenie kosztów utrzymania oraz solidne materiały, urządzenia.
Dzięki uczestnictwu w targach mogą Państwo:
●
●
●

zaprezentować swoją ofertę ponad 6 000 zwiedzających z Polski, Czech i Słowacji;
aktywnie zabiegać o nowe, krajowe i międzynarodowe kontakty handlowe;
wymienić doświadczenia ze specjalistami z branży budowlanej;

Tematem przewodnim targów jest „Efektywność energetyczna obiektów”, temat ten prezentowany
jest na stoiskach Wystawców, a także omawiany będzie w wystąpieniach na konferencji targowej pt.
„Buduj Energooszczędnie”
Na Konferencjach będzie również można zapoznać się bliżej z ideą programu „ Prosument”.
Informacje targowe.
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Targi będą się odbywać w dniach 26 – 28 września 2014 roku w Hali Wystawienniczej pod
Dębowcem przy ul. Karbowej 26.
Godziny otwarcia targów: 26 - 27 września - 10.00 - 18.00; 28 września - 10.00 - 16.00
Na targach około 200 firm będzie prezentowało szeroką ofertę wyrobów, technologii w branży
budowlanej oraz technik grzewczych.
Zapraszamy do udziału w konferencji targowej pt. „Buduj Energooszczędnie”, gdzie zaproszeni
goście i prelegenci prezentować będą najnowsze rozwiązania, zapewniające komfort cieplny, a
jednocześnie jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię w obiektach budowlanych.
Dla przedstawicieli gmin i samorządów dedykowana jest specjalna Konferencja w dniu 26 września
o godz. 9.00 na temat „Budynku pasywnego dla gminy” oraz przykładów takiego budownictwa.
Zapraszamy na WYSPĘ NOWOŚCI, gdzie będą prezentowane innowacyjne, energooszczędne

●
●

produkty i technologie, a także będą wygłaszane prelekcje na ten temat.
Zapewniamy dogodne, bezpłatne parkingi obok Hali Wystawowej.
Na terenach targowych będą uruchomione punkty gastronomiczne z doskonałą kuchnią.

Więcej informacji o targach oraz Program Konferencji można uzyskać na stronie targów:
www.targibielskie.pl. Organizatorem targów jest Biuro Promocji i Wystaw ASTRA.
Szanowni Państwo.
Improwizacja w życiu jest potrzebna, ale w przypadku takich inwestycji, jak budowa lub
remont domu przemyślane decyzje są o wiele bardziej wskazane. Dlatego proponujemy:
„Znajdź swoje inspiracje i pomysły na targach”.
Zapraszamy do odwiedzenia targów.

KONTAKT

Biuro Promocji i Wystaw ASTRA
Tel: +48 33 811 93 20
Fax: +48 33 811 93 20
Adres:
Sixta 5
43-300 Bielsko-Biała

