18. Światowe Targi Ochrony Środowiska Woda, Ścieki, Odpady, Recykling

Monachium, 05.05. – 09.05.2014
Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Wiodących Światowych
Targach Ochrony Środowiska – Woda, Ścieki, Odpady, Recykling - IFAT 2014, które odbędą się w dniach
05. – 09. maja 2014 r. w Monachium, jednych z największych i najnowocześniejszych ośrodków targowych na
świecie.
Czysta woda pitna, efektywny recykling i odpowiedzialne postępowanie z cennymi zasobami naturalnymi targi IFAT to bez wątpienia wiodące targi w branży ekologicznej, prezentujące cały wachlarz jej różnorodnych
ofert, nie pomijając absolutnie żadnego segmentu. Innowacyjne rozwiązania i technologie, mające właśnie tu
swoją światową premierę, wyznaczają kierunek rozwoju całej branży. Niewątpliwie znacie Państwo wiele
targów z obszaru ochrony środowiska, ale tylko targi IFAT gromadzą tylu decydentów i znaczących
uczestników rynku. Tym samym jest to jedyny w swoim rodzaju pokaz profesjonalizmu na światowym
poziomie. Nie może więc Państwa zabraknąć na tym najważniejszym na świecie spotkaniu branży ekologicznej.

Targi IFAT stale rosną! Ubiegła edycja tej imprezy w 2012 roku ustanowiła nowe rekordy. W 2012 roku aż
2.939 wystawców z 54 krajów na łącznej powierzchni 215.000 m² umożliwiło odwiedzającym inspirujące
spojrzenie na świat jutra i zaprezentowało innowacje i rozwiązania z dziedziny wody, ścieków, odpadów i
gospodarki surowców naturalnych. Międzynarodowość, jakość, rozwiązania – aż 91% wystawców uznało targi
IFAT ENTSORGA 2012 za najważniejszą imprezę wystawienniczą poświęconą ochronie wody, odpadów,
ścieków. Targi IFAT ENTSORGA 2012 charakteryzowała po raz pierwszy w historii ogromna
międzynarodowość za sprawą 125.000 odwiedzających ze 180 krajów.
Wykorzystajcie Państwo szansę jako wystawca, zaprezentujcie swoją firmę, produkty oraz usługi
międzynarodowemu rynkowi. To właśnie tutaj mogą Państwo liczyć się z dużym zainteresowaniem i
konkretnymi pytaniami przyszłych kontrahentów. Pogłębcie Państwo kontakty z dotychczasowymi partnerami
biznesowymi i pozyskajcie nowe kontakty. Skorzystajcie Państwo z długotrwałych dobrych perspektyw
biznesowych na targach IFAT 2014.
Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia:

1. Wydobycie wody
* studnie
* wykorzystywanie wody deszczowej
* technologia nawadniania i odwadniania

2. Gospodarka wodna i oczyszczanie ścieków
* metody mechaniczno-fizyczne
* odmulanie
* grabie/osłony/filtry
* oczyszczalnie ścieków
* metody fizyczno-chemiczne
* procesy biochemiczne
* obchodzenie się ze szlamem i materiałami odpadowymi
* zagęszczanie i odwadnianie szlamu

* osuszanie szlamu
* spalanie szlamu
* wykorzystywanie szlamu
* wykorzystywanie gazu
* produkcja urządzeń
* pozyskiwanie ciepła ze ścieków

3. Dystrybucja wody i ścieków
* rury/przewody
* studzienki/specjalne budowle
* odbudowa kanałów
* zamknięte formy konstrukcyjne
* kanalizacja
* inspekcja kanałów
* oczyszczanie kanałów
* eksploatacja kanałów
* pompy, systemy ssące
* odpływy i armatury
* armatury/zawory
* renowacja sieci wodociągowej

4. Ochrona wybrzeża/ochrona przeciwpowodziowa/utrzymywanie czystości wód
* zapobieganie katastrofom
* mobilna ochrona przeciwpowodziowa
* zapobieganie powodziom
* utrzymanie czystości wód (rzek/jezior/wód gruntowych)
* ogólne wyposażenie, urządzenia, osprzęt
* bezpieczeństwo pracy
* akcesoria, części ulegające zużyciu
* wtórny dostawca surowców

5. Gospodarka odpadami i recykling
* gromadzenie i transport odpadów
* pojazdy do transportu odpadów
* utylizacja odpadów/recykling
* obróbka termiczna (odzyskiwanie energii, utylizacja, budowa, eksploatacja, optymalizacja, naprawa &
konserwacja)
* obróbka ekologiczna, kompostowanie i odfermentowywanie
* przechowywanie
* przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych
* przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych i zakaźnych
* maszyny i urządzenia do odzysku i zastosowania surowców

6. Energia z odpadów
* urządzenia do pozyskiwania biogazu/fermentacji, komponenty
* wykorzystywanie gazów wysypiskowych
* oczyszczanie i transport substratów
* oczyszczanie i transport gazów
* wykorzystanie gazu
* logistyka biomasy
7. Technika komunalna
* oczyszczanie i konserwacja ulic
* utrzymanie dróg zimą

8. Odkażanie gruntu/rekultywacja gleby
* identyfikacja, ocena i kontrola zanieczyszczonej gleby, wód gruntowych i budynków
* rekultywacja skażonej gleby
* rekultywacja skażonych wód gruntowych

9. Oczyszczanie spalin/utrzymanie czystości powietrza
* odpady płynne i stałe
* oczyszczanie gazów spalinowych
* biologiczne oczyszczanie zużytego powietrza
* inny sprzęt i akcesoria
10. Redukcja hałasów/izolacja dźwiękowa

11. Urządzenia pomiarowe i sterowania, technika laboratoryjna
* pomiary
* analizy/technologia laboratoryjna
* technologia sterowania
* technika procesowa – sterowanie przepływem wody, ścieków, odpadów, powietrza

12. Usługi
* służby oczyszczania miasta
* usługi zaopatrzenia w wodę/usuwania ścieków
* usługi inżynieryjne, management w zakresie ochrony środowiska, audyt ekologiczny
* finansowanie
* IT, sprzęt i oprogramowanie
* analiza laboratoryjna
* stowarzyszenia i instytucje
* organizacje humanitarne
13. Nauka, badania naukowe, transfer technologii
* instytuty badawcze/uniwersytety
* wydawnictwa, literatura fachowa, bazy danych
* kształcenie zawodowe

Warto wiedzieć, że targom IFAT 2014 towarzyszył będzie niezwykle atrakcyjny program ramowy.
Konferencje, sympozja, dyskusje, wykłady i prezentacje na żywo to tylko niektóre „urozmaicenia”
przygotowane przez organizatora targów, które są znakomitym uzupełnieniem oferty imprezy. Jak potwierdza
sondaż 97% uczestników programu ramowego w 2012 roku wystawiło mu oceny „dobre” i „znakomite”.
Przeszło 16.000 uczestników wzięło udział w blisko 320 prezentacjach i dyskusjach dotyczących
najistotniejszych zagadnień typu Mega Cities, gospodarka wodna, recykling fosforu z osadów ściekowych, czy
też Waste-to-Energy. Warto czerpać z wiedzy i doświadczenia znanych na całym świecie specjalistów z branży
ekologicznej, dać się zainspirować, otworzyć się na innowacyjne technologie i rozwiązania. zczegółowe
informacje dotyczące programu ramowego dostępne są na stronie www.ifat.de w zakładce Events
Programme/Rahmenprogramm.
Proszę również pamiętać, że targi IFAT odbywają się w stolicy urokliwej Bawarii - Monachium. W tym mieście
każdy znajdzie coś dla siebie. O uwagę odwiedzających 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.
ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach IFAT 2014 (netto za 1 m2 ) *
Stoisko w hali (min. 20 m2)
•
•
•
•
•

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

161 € / m2

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

172 € / m2

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)
Stoisko na terenie otwartym (min. 60 m2)

169 € / m2
175 € / m2
88 € / m2

Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, a jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.
Inne opłaty:
Opłata rejestracyjna wystawców wynosi 280 € netto.
Opłata za ewentualnych podwystawców – 390 € netto.
Wpis do katalogu – 110 € netto (wersja drukowana i online)
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 14 €/m²
Opłata za wywóz śmieci – 1,50 €/m²
AUMA (niemiecka organizacja targowa) – 0,60 EUR/m²
Targi odbywać się będą w następujących godzinach:
poniedziałek – czwartek
9:00 – 18:00
piątek
9:00 – 16:00
Więcej informacji na temat targów IFAT 2014 a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie:
www.ifat.de.
Nasze biuro udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w targach.
Prosimy o kontakt:
Biuro Targów Monachijskich w Polsce/
Polnische Vertretung der Messe München International
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15
faks +48 22 624 94 78
email: info@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl

