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Szanowni Państwo, 
 
zapraszamy do odwiedzenia najważniejszych w branży Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska – 
Woda, Ścieki, Odpady, Recycling –IFAT ENTSORGA. Tu po prostu trzeba być! Targi odbędą się na 
Monachijskich Terenach Targowych Messe München w dniach 7-11 maja 2012 r. 
 
Dla uświadomienia sobie rangi i rozmachu tej imprezy przypominamy najważniejsze dane z ostatniej edycji:  
 

- liczba wystawców  2 730, w tym z zagranicy 1 014 (37%) 
- liczba odwiedzających  119 476 , w tam z zagranicy 40 084  
- liczba krajów reprezentowanych przez odwiedzających – 187 ! 
 
Targi odbywają się w cyklu dwuletnim. 
 
Po raz pierwszy w historii targów na 5 miesięcy przed ich rozpoczęciem zabrakło wolnej 

powierzchni we wszystkich halach targowych! I to mimo rekordowej powierzchni dla wystawców 

215 000 m2 (2010: 168.400 m²) !   W prawie wszystkich kategoriach produktów prowadzi się już listę 

oczekujących. Targi IFAT ENTSORGA 2012, odnotowują nowy rekord. Wiadomo już, że wzrośnie liczba 

wystawców do ok. 3 tysięcy, w tym także wystawców z zagranicy. Do udziału w targach IFAT ENTSORGA 

zgłoszono ogółem aż 27 wspólnych stoisk narodowych z 17 państw (w 2010 r. było 18 wspólnych narodowych 

stoisk z 13 państw). Po raz pierwszy na wspólnych stoiskach zaprezentują się Japonia, Kanada, Norwegia, Rosja i 

Hiszpania. Odnotowuje się także rekordowy udział w targach firm z Polski. Zgłosiło się aż 17 polskich wystawców 

(2010: 8 wystawców). Pełna listę wystawców wraz z lokalizacją ich stoisk oraz opisem działalności znajdą 

Państwo na stronie www.ifat.de/exibitors . 
 

IFAT ENTSORGA to jedyne targi na świecie obejmujące całościowo ochronę środowiska. Oto prezentowane 
segmenty: 
 

1. Gospodarka wodna i oczyszczanie ścieków 
• mechaniczno-fizyczne, chemiczno-fizyczne i biochemiczne metody oczyszczania wody i ścieków 
• odmulanie 
• technologie uzdatniania wód 
• odsalanie wód morskich 
• rozdzielanie wód i kanalizacji 
• rury, komory i zbiorniki 
• budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych 
• pompy i agregaty 
• systemy antypowodziowe 
 

2. Gospodarka odpadami i recycling 
• gromadzenie i transport odpadów 
• pojemniki i kontenery na odpady 
• pojazdy do transportu odpadów 
• urządzenia przeładowujące 
• mechaniczno-biologiczne oraz termiczne przetwarzanie odpadów 
• kompostowanie i odfermentowywanie 
• wysypiska śmieci 

http://www.ifat.de/exibitors


• środki ochrony pracy 
 

3. Technika komunalna 
• oczyszczanie ulic, chodników, alejek, innych obiektów miejskich 
• odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg krajowych i lokalnych 
• konserwacja i zabezpieczanie obiektów użytku publicznego 
• instalacje chroniące przed hałasem 
• ochrona czystości powietrza w miastach 
 

4. Rekultywacja gleb i wód gruntowych 
 

5. Technologie pomiaru, regulacji i analizy 
• wyposażenie laboratoriów 
• technika pomiarów i analiz 
• technika procesowa – sterowanie przepływem wody, ścieków, odpadów i wody 
 

6. Oczyszczanie powietrza 
 

7. Metody i środki ochrony przed hałasem 
 

8. Usługi  
• odzyskiwanie odpadów 
• gospodarka wodno-kanalizacyjna 
• doradztwo, management w zakresie ochrony środowiska, eko-audyt 
• finansowanie 
• oprogramowania komputerowe 
• laboratoria badawcze 
 

9. Nauka i badania naukowe 
• stowarzyszenia i instytucje 
• instytuty badawcze 
• wydawnictwa specjalistyczne, literatura fachowa 
• kształcenie zawodowe 
 

Od roku 2010 Międzynarodowe Targi Monachijskie Messe München, będące organizatorem targów IFAT, 
kooperują z Niemieckim Związkiem Gospodarki Wodno-Ściekowej i Odpadami (Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft - BDE), organizatorem targów ENTSORGA w Kolonii. W wyniku tej 
współpracy kolejne edycje targów ENTSORGA odbywają się wyłącznie w Monachium, przekształcając tym 
samym targi IFAT w wydarzenie IFAT ENTSORGA. 
 
Targom IFAT ENTSORGA 2012 towarzyszył będzie niezwykle atrakcyjny program ramowy. Konferencje, 
sympozja, dyskusje, wykłady i prezentacje na żywo to tylko niektóre punkty programu przygotowane przez 
organizatora targów. Są one znakomitym uzupełnieniem oferty imprezy. W ramach targów odbędzie się miedzy 
innymi 16. Międzynarodowe Sympozjum Woda, Ścieki, Odpady, Energia. Polecamy również 
Międzynarodową Konferencję Geotermii i Bioenergii organizowaną na targach w dniach 9 - 10 maja. 
Nowością jest seria seminariów pod hasłem „Mega Cities-Mega Chances” dotyczacą wyzwań, które niesie 
postępująca urbanizacja. Szczegółowe informacje dotyczące programu ramowego dostępne są na stronie 
www.ifat.de w zakładce Events Programme/Rahmenprogramm. 
 

Proszę również pamiętać, że targi IFAT ENTSORGA odbywają się w stolicy urokliwej Bawarii - Monachium. W 
tym mieście każdy znajdzie coś dla siebie. O uwagę zwiedzających miasto walczą liczne muzea, parki i ogrody, 
zamki i pałace oraz przepiękna, romantyczna starówka. Monachium to miejsce niezwykłe, doskonale łączące dwie 
diametralnie różne cechy. Z jednej strony miasto wręcz żyje tradycją bawarską, zaś z drugiej należy do 
najnowocześniejszych metropolii na świecie, jest siedzibą wielu międzynarodowych koncernów i ośrodkiem 
niemieckiej high-tech.  
 

Na naszej stronie internetowej www.targiwmonachium.pl w zakładce Planowanie podróży a następnie Biura 
podróży znajdą Państwo adresy współpracujących z nami biur, które kompleksowo zajmą się organizacją Państwa 
pobytu na targach. 
 

Rodzaje oraz ceny biletów wstępu na targi IFAT ENTSORGA 2012 oraz dodatkowe informacje o tym 
wydarzeniu znajdą Państwo na kolejnej stronie. 
 
Z poważaniem 

 
Krzysztof Kiljański 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

http://www.ifat.de/
http://www.targiwmonachium.pl/


 
 

Procedura zamawiania biletów wstępu na targi IFAT ENTSORGA 2012: 
 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia w internecie na stronie www.ifat.de. 
Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno czas jak i 
pieniądze. 
 
Ceny biletów wstępu na targi IFAT ENTSORGA 2012: 
 Bilet 1-dniowy Bilet 3-dniowy Bilet na całe 

targi 
cena w 
przedsprzedaży 

20 EUR 41 EUR 53 EUR 

cena w 
czasie targów 

24 EUR 49 EUR 62 EUR 

 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.ifat.de, zakładka For Visitors / /  Für Besucher, a następnie 
Purchase tickets / /  Ticket kaufen klikając w: Order your Ticket/ reedem voucher / /  Ticket 
buchen/ Gutschein einlösen przechodzicie Państwo do procesu rejestracji. Po udanym wygenerowaniu loginu i 
hasła oraz po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań w systemie rejestracyjnym można dokonać zamówienia na 
bilety wstępu na targi. 
 
Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa kartą kredytową lub przelewem do Biura Targów 
Monachijskich. 

 
W przypadku płatności kartą kredytową: 
• Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów – spółki Messe München 

GmbH, który jest odpowiedzialny za jego realizację. 
• Po dokonaniu płatności kartą kredytową na podany przez Państwa w trakcie rejestracji adres e-mailowy 

przesyłany jest bilet wstępu (Print@home Ticket). 
• Bilet należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi do Monachium. 
• Wydrukowany bilet wstępu (Print@home Ticket) jest jednocześnie fakturą VAT! 
 
W przypadku płatności przelewem w Biurze Targów Monachijskich: 
• Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do Biura Targów Monachijskich, które jest 

odpowiedzialne za jego realizację. 
• Za zamówione w przedsprzedaży bilety wstępu Biuro Targów Monachijskich wystawia Państwu fakturę 

proforma w PLN, według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu jej wystawienia i przesyła ją e-
mailem. 

• Państwo dokonują płatności i przesyłają potwierdzenie zapłaty do Biura Targów Monachijskich e-mailem na 
adres: info@targiwmonachium.pl, bądź faksem na numer: 22 624 94 78.  

• Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu Biuro Targów Monachijskich wysyła do Państwa e-mailem bilety 
wstępu Print@home Ticket, które należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi. 

• Za zakupione bilety wstępu Biuro Targów Monachijskich wystawia Państwu fakturę VAT i przesyła ją pocztą.  
 
Targi IFAT ENTSORGA 2012 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 
poniedziałek - czwartek 9:00 – 18:00 
piątek 9:00 – 16:00 
 

 
Więcej informacji na temat procedury zamawiania biletów wstępu na targi uzyskają Państwo w: 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

kontakt: Agnieszka Lenartowicz 
tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.ifat.de 
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