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O TARGACH
Targi Maszyn Budowlanych Construction Machinery Exhibition  w Ptak Warsaw Expo  
to wydarzenie które  wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom przedsiębiorców działają-
cych w budownictwie.

Targi Maszyn Budowlanych  Construction Machinery Exhibition w Ptak Warsaw Expo  
to przede wszystkim Idealne miejsce do nawiązania nowych bezpośrednich kontaktów busi-
nessowych oraz poznania nowych rozwiązań i know-how.

Wydarzenie spośród innych wyróżnia największa dedykowana strefa testów maszyn  
i pojazdów na której każdy ze zwiedzających będzie mógł zapoznać się z dynamicznymi  
prezentacjami.

ZAKRES TEMATYCZNY

MASZYNY BUDOWLANE | POJAZDY  
BUDOWLANE | PODNOŚNIKI | CZĘŚCI  
ZAMIENNE | SERWIS / EKSPLOATACJA 

• Maszyny do robót ziemnych
• Maszyny transportu samochodowego 
• Maszyny do płaskiego odspajania gruntu
• Maszyny do zagęszczania gruntu
• Maszyny do robót drogowych
• Maszyny do produkcji i transportu masy  

betonowej
• Urządzenia do hydromechanizacji  

i odwadniania
• Maszyny do przeróbki kruszyw
• Maszyny do robót wykończeniowycH
• Części zamienne
• Serwis i eksploatacja

PRODUKCJA I MATERIAŁY | KRUSZYWA  
| DOSTAWCY USŁUG | NOWE TECHNOLOGIE  
| SZKOLENIA

• Materiały budowalne
• Maszyny do produkcji materiałów  

budowlanych 
• IT dla budownictwa
• Firmy z zakresu wynajmu maszyn  

i urządzeń
• Innowacje w budownictwie
• Pośrednictwo pracy 
• Szkolenia zawodowe

RUSZTOWANIA | DESKOWANIA  
| SZALUNKI | DŹWIGNICE 

•  Systemy rusztowań
•  Systemy deskowań
•  Systemy szalunków
•  Urządzenia dźwigowo-transportowe
•  Mini żurawie 
•  Manipulatory i przyssawki 
•  Podnośniki koszowe



DLACZEGO WARTO?
Targi Maszyn Budowlanych Construction Machinery Exhibition w Ptak Warsaw Expo  to miejsce  
zewnętrznych demonstracji maszyn i urządzeń budowlanych. W ciągu trzech dni targów każdy 
przedsiębiorca działający na rynku budownictwa będzie mógł doświadczyć ciekawych prezen-
tacji oraz skorzystać ze specjalnie przygotowanych  ofert targowych. Wydarzeniu towarzyszyć 
będą eventy z poszczególnych dziedzin między innymi pokazy ziemne, wyburzeniowe. Targi  
Maszyn Budowlanych Construction Machinery Exhibition to wydarzenie w którym każdy 
przedstawiciel branży znajdzie coś interesującego dla siebie. 



BUILDING SOLUTIONS - OPIS TARGÓW
Kolejna edycja targów Building Solution odbędzie się w kwietniu 2017 r., 
w największym w tej  części  Europy, Centrum  Targowo-Kongresowym 
Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Building Solutions to  jedno  
z głównych wydarzeń  targowych branży  budowlanej  w  Polsce.  
Celem organizatorów jest  promocja  najnowszych trendów w budownictwie, 
prezentowanych przez liderów oraz firmy, które chcą zaistnieć na rynku.

Targi Building Solution odbędą w terminie 12 - 14 maja 2017 r., poprzedzone giełdą maszyn 
budowlanych, która rozpocznie się 12 maja 2017 r. i potrwa do ostatniego dnia targów. 
Impreza jest dedykowana wystawcom, którzy będą mieli okazję zaprezentować, w 
specjalnej ofercie targowej, swoje produkty i rozwiązania stosowane w nowoczesnym 
budownictwie. To okazja to poznania rynku, zaistnienia nowych marek i produktów, 
nawiązania kontaktów biznesowych oraz zakupu lub  sprzedaży  proponowanych rozwiązań.   
Priorytetem  organizacji wydarzenia jest kreowanie nowego standardu 
targów budowlanych w Polsce oraz  integracja  środowiska  branżowego,  czyli 
firm budowlanych i operatorów maszyn  budowlanych. 
Ważną częścią imprezy będą testy maszyn oraz zjazd szkół budowlanych z Polski i zagranicy.  
Event kierujemy do firm, dilerów i dystrybutorów oraz przedstawicieli gmin  
i miast odpowiedzialnych za inwestycje budowlane.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
ZAINTERESOWANYCH WYSTAWCÓW! 
 
Wypozycjonuj dobrze swoją firmę, wzmocnij markę, wymień się ciekawostkami z branż, 
nawiąż kontakty biznesowe i twórz z nami rynek budownictwa w Polsce.

WWW.BUILDING-SOLUTIONS.PL
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