19. Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej
Katowice · 2-4 kwietnia 2019

Dołącz do najlepszych w branży!

www.bhp.fairexpo.pl

Dlaczego Katowice
i województwo śląskie?

Dlaczego warto wybrać Targi BHP
w Katowicach?

Liczba ludności w województwie: 4,552,600
Liczba mieszkańców Katowic: 305,000
Wskaźnik bezrobocia: 5.1%
Liczba podmiotów gospodarzczych: 54,544
Ilość mieszkańców prowadząca własną działalność gospodarczą: 330,965
Doskonałe połączenia drogowe i infrastruktura powietrzna: autostrady
A4 + A1, lotniska w Katowicach i Krakowie
• Bliskie sąsiedztwo Słowacji oraz Republiki Czeskiej
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Największe spotkanie branży BHP w południowej Polsce
Ponad 4000 zwiedzających
Niemal 2500 metrów powierzchni wystawienniczej
Ponad 100 wystawców
Ponad 100 godzin wydarzeń towarzyszących
Prestiżowi goście i doskonała oferta wystawców

Główna tematyka targów:
• Ochrona indywidualna pracowników:
ochrona słuchu
ochrona skóry
ochrona dłoni
ochrona głowy
ochrona oczu
ochrona dróg oddechowych
• Ochrona zbiorowa pracowników
ochrona przed hałasem
ochrona przed wybuchem i substancjami toksycznymi
ochrona przed promieniowaniem
ochrona przed porażeniem prądem
systemy wentylacji i filtracji powietrza
systemy zabezpieczania maszyn – lockout
balustrady, pomosty robocze, siatki, rusztowania robocze i ochronne
zabezpieczenia antypoślizgowe
• Odzież i obuwie ochronne oraz robocze
• Sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
• Środki udzielania pierwszej pomocy
• Monitoring środowiska pracy
• Aparatura kontrolno – pomiarowa
• Kontrola czasu pracy
• Sprzęt i środki utrzymania czystości
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• Oznakowanie i instrukcje BHP I PPOŻ.
• Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży
pożarniczych
• Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
• Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
• Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji
• Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
• Firmy szkoleniowe, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne
• Wydawnictwa branżowe
• Organizacje, instytucje, urzędy

Grupy docelowe targów BHP
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pracownicy służby BHP
eksperci i specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy
specjalistyczni dystrybutorzy i handlowcy
przedstawiciele kadr
zaopatrzeniowcy
właściciele małych średnich przedsiębiorstw
przedstawiciele ochotniczej i zawodowej straży pożarnej
przedstawiciele jednostek ratownictwa
służby utrzymania ruchu
naukowcy i specjaliści
Instytucje i Organizacje związane z branżą

Dlaczego warto zostać wystawcą
na 19. Targach BHP w Katowicach?

O targach
19. Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
w Katowicach to impreza z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży z rejonu południowej Polski oraz Czech
i Słowacji, bo to właśnie u nas branża BHP i PPOŻ pokazuje swój innowacyjny
charakter, nawiązuje świetne kontakty z klientami i przedstawia trendy. Targi
BHP w Katowicach to nie tylko produkty i technologie, ale również konferencje, seminaria i fora organizowane we współpracy z najważniejszymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi z Polski i zagranicy. Ponad 20 lat
tradycji, pozwoliło nam zbudować platformę wymiany wiedzy, doświadczeń
i prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań, które realnie wpływają na
podniesienie bezpieczeństwa i jakości środowiska pracy.
Targi BHP to największe spotkanie branżowe, które skupia najważniejszych
producentów, sprzedawców i klientów oraz wszystkie liczące się stowarzyszenia i media branżowe.
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Bezpośrednie dotarcie do klientów
Zwiększenie sprzedaży
Prezentacja produktów szerokiej publiczności
Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz pielęgnowanie
już istniejących
Możliwość zaproszenia wielu potencjalnych, ale i dotychczasowych klientów
na stoisko aby zaprezentować im nowości i przekazać istotne informacje
Możliwość sprzedaży bezpośredniej / zawarcie umowy z klientem podczas
targów
udział w konferencjach, spotkaniach, sympozjach i dyskusjach branżowych
zdobycie prestiżowego wyróżnienia dla własnych produktów podczas
konkursu targowego  

Gdzie się odbywają?

Zdobądź swoich potencjalnych klientów z nami!
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe powstało w sercu Strefy Kultury, nowej zrewitalizowanej przestrzeni, w sąsiedztwie kultowego Spodka i niezwykłych
obiektów: siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum
Śląskiego. Projekt architektoniczny Międzynarodowego Centrum Kongresowego zdobył 1. miejsce w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu. Obiekt przeznaczony jest dla 15 000
uczestników, a ogromna, przestronna sala wielofunkcyjna do dowolnej aranżacji
może pomieścić aż 8 000 osób.

Kontakt:

www.bhp.fairexpo.pl

Marta Gardziewicz-Halczuk
Project Director

e-mail: mgardziewicz@fairexpo.pl
tel. 532 463 267

