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ZAKRES TEMATYCZNY 
(SKRÓCONY)

GRUPY DOCELOWE

 z środki ochrony indywidualnej
 z odzież ochronna i robocza
 z materiały do produkcji odzieży ochronnej i roboczej
 z zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
 z środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 z środki higieniczne i wyposażenie sanitarne
 z produkty i rozwiązania ergonomiczne na stanowiskach pracy
 z środki ochrony zbiorowej
 z aparatura pomiarowa i kontrolna
 z znaki bezpieczeństwa
 z ochrona przeciwpożarowa
 z wyposażenie dla służb ratowniczych

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI 
I BĄDŹ NAJLEPSZY W SWOJEJ BRANŻY

Targi BHP w Katowicach to niepowtarzalna okazja by bezpośrednio zapoznać się z nowościami 
i  osiągnięciami firm z  branży bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  
To również świetne źródło informacji o najnowszych technologiach i produktach oraz aktualnej 
sytuacji na rynku. Katowickie Targi BHP to idealne miejsce do przeprowadzenia wielu perspekty-
wicznych rozmów z potencjalnymi partnerami lub klientami.

To idealne miejsce, aby wypromować 
Twoje usługi i produkty.

To miejsce spotkań profesjonalistów 
z branży BHP oraz wymiany informacji 
oraz nowoczesnych rozwiązań.

Twoje przedsiębiorstwo może tylko zy-
skać - ponad 70 wystawców z kraju i za-
granicy oraz 2500 zwiedzających spe-
cjalistów z branży BHP.

PROMOCJA

WIEDZA

ROZWÓJ

EDYCJA 2019 w liczbach

ponad 70 wystawców z kraju i zagranicy

2500 zwiedzających specjalistów z branży BHP

3 dni wymiany doświadczeń i wiedzy 

To tutaj spotyka się cała branża BHP i tu 
wzmacnia się istniejące kontakty i  na-
wiązuje nowe. Ostatnie doświadczenia 
szczególnie mocno pokazały, że żaden 
email, telefon czy telekonferencja nie za-
stąpi bezpośredniego kontaktu.

Poprzez spotkanie osobiste na naszych 
targach, można zbudować stosunki biz-
nesowe oparte na zaufaniu, zaprezento-
wać na żywo swoje rozwiązania oraz po-
znać oczekiwania przyszłych klientów. 

Targi BHP to platforma wymiany do-
świadczenia oraz wiedzy. W czasie spo-
tkań rodzą się nowe pomysły, a podczas 
konferencji i  wydarzeń towarzyszących 
– wiele nowych koncepcji i  innowacyj-
nych rozwiązań. 

 z pracownicy służb bhp
 z eksperci i specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy
 z specjalistyczni dystrybutorzy i handlowcy
 z przedstawiciele kadr
 z zaopatrzeniowcy
 z właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 z przedstawiciele jednostek ratownictwa
 z służby utrzymania ruchu
 z naukowcy i specjaliści
 z instytucje i organizacje związane z branżą
 z firmy szkoleniowe



PRZYKŁADOWE 
STOISKA TARGOWE

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej przykładowe rozwiązania stoisk, pomogą Państwu 
w wyborze stoiska zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Opis wyposażenia stoiska z zabudową 
standardową znajdziecie Państwo na stronie 1 Formularza zgłoszeniowego. W każdej sytuacji słu-
żymy radą i pomocą w dostosowaniu zabudowy targowej do Państwa potrzeb.

Zgłoszenie udziału w Targach BHP obejmuje możliwość skorzystania z nieodpłat-
nych działań promocyjnych dla naszych wystawców:

Minimalna powierzchnia stoiska dla wszystkich opcji wynosi 6m2

Powierzchnia niezabudowana w pawilonie 
Sama powierzchnia do samodzielnej aranżacji 
lub zabudowy własnej (nie zawiera podłącze-
nia prądu)
Cena obejmuje:
• koszt dzierżawy powierzchni 
• sprzątanie ciągów komunikacyjnych
• koszt 1m2 powierzchni piętrowej wynosi 30% 

wartości opłaty za 1m2 powierzchni niezabu-
dowanej

Stoisko z zabudową standardową 
Cena obejmuje:
• koszt dzierżawy powierzchni 
• sprzątanie ciągów komunikacyjnych 
• zabudowę w systemie Octagonalnym 
• wykładzinę dywanową 
• kosz na śmieci 
• wieszak 
• 1 punkt świetlny na 2 m2 
• podłączenie i zużycie energii elektrycznej do 

2 kW, 1 gniazdko 
• nazwę � rmy na fryzie

Stoisko z zabudową indywidualną 
• sprzątanie ciągów komunikacyjnych 
• powierzchnia wystawiennicza wraz z kom-

pleksowym wyposażeniem i podłączeniem 
mediów, zaaranżowana na podstawie nie-
standardowego projektu, przy użyciu mate-
riałów zapewniających oryginalność i niepo-
wtarzalność ekspozycji

• ostateczny metraż stoiska, wizualizacja 
– dopasowane do potrzeb Wystawcy 

  konferencje branżowe 
  seminaria
  panele dyskusyjne
  pokazy 
  prezentacje nowości 

  branding przy wejściu głównym na targi 
  indywidualny wpis o � rmie z gra� ką na stronie www w sekcji: Aktualności 
  dedykowany post na Facebooku oraz LinkedIn
  możliwość dodatkowej reklamy podczas imprez towarzyszących
  informacje w mailingach wysyłanych do zwiedzających 
  wzmianki w informacjach prasowych kierowanych do mediów branżowych
  wpis do katalogu wystawców dostępny przez cały rok na www.bhp.fairexpo.pl
  możliwość otrzymania darmowych wejściówek do rozdania klientom 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
JUBILEUSZOWEJ EDYCJI TARGÓW  BHP

Z NAMI MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ

ZAPYTAJ O OFERTĘ
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