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Szanowni Państwo, 
 

IFAT, czyli  Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska – Woda, Ścieki, Odpady, Recycling 
to najważniejsze światowe targi tej branży. 
 
W ostatniej edycji targów w 2012 roku udział wzięło: 
 
- 2939 wystawców  z 54 krajów 
- ponad 124 tysiące odwiedzających  
W bieżącej edycji już od wielu miesięcy przed imprezą zarezerwowane jest 100% powierzchni 
wystawienniczej, co świadczy o niezwykłej randze i popularności tego wydarzenia. 
 
 

Tematyka targów jest bardzo szeroka i obejmuje kompleksowo pełen zakres zagadnień związanych z 
ochroną środowiska i wykorzystaniem jego zasobów, w tym: 
 

1. Wydobycie wody: 
• Wykorzystanie źródeł 
• Techniki pozyskiwania wody deszczowej i przetworzonej 
• Sprzęt do irygacji i drenażu 

2. Gospodarka wodna i oczyszczanie ścieków 
• Procesy mechaniczno-fizyczne, chemiczno-fizyczne i biochemiczne 
• Separatory, filtry, siatki 
• Oczyszczalnie ścieków 
• Utylizacja, suszenie, spalanie itp. szlamu 
• Odzyskiwanie ciepła 
• Uzyskiwanie gazu 

3. Dystrybucja wody i kanalizacja 
• Rurociągi 
• Kanalizacja – budowa, czyszczenie, nadzór itp. 
• Pompy, armatura wodna i oprzyrządowanie 

4. Ochrona brzegów i zapobieganie powodziom 
• Ochrona rzek, jezior, zbiorników 
• Sprzęt ratunkowy 

5. Gospodarka odpadami i recycling 
• Gromadzenie i transport odpadów, pojazdy 
• Obróbka cieplna i biologiczna 
• Procesy utylizacji odpadów 
• Pojemniki i kontenery na odpady 
• Fabryki i sprzęt do recyklingu 

6. Odzyskiwanie energii z odpadów 
• Biomasa, biogazownie, transport 

7. Techniki komunalne: czyszczenie, konserwacja i odśnieżanie ulic, infrastruktury 
8. Ochrona i oczyszczanie skażonej gleby i wód podziemnych 
9. Oczyszczanie powietrza i gazów 
10.  Redukcja hałasu, metody i środki ochrony 



11.  Pomiary i kontrola, sprzęt laboratoryjny 
12.  Usługi związane z ochroną środowiska, wody,  finansowanie, doradztwo, 

technologie informatyczne, Eco-study, związki i organizacje   
13.  Nauka i badania, publikacje i wydawnictwa, kształcenie 

 
 
Targom IFAT 2014 towarzyszył będzie rekordowo bogaty program ramowy. Konferencje, sympozja, 
dyskusje, wykłady i prezentacje na żywo będą obejmowały swą tematyką całość prezentowanych na 
targach zagadnień. W programie znajdą się m.in. pokazy recyklingu pojazdów i materiałów 
budowlanych, pokazy sprzętu i pojazdów specjalistycznych, praktyczne warsztaty z technologii 
oczyszczania wody itp. Szczegółowe informacje dotyczące programu ramowego dostępne są na stronie 
www.ifat.de w zakładce Events Programme/Rahmenprogramm. 
 
 

 

Procedura zamawiania biletów wstępu na targi IFAT 2014: 
 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia prze internet 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 2014: 
 Bilet 1-

dniowy 
Bilet 3-
dniowy 

Bilet na całe 
targi 

Bilet ulgowy 
i grupowy 

Katalog 
wystawców 

cena  on-line 20 EUR 43 EUR 56 EUR - - 

cena w kasie 28 EUR 56 EUR 68 EUR 20 EUR 25 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: Buy your Ticket/ reedem voucher / /  
Ticket kaufen/ 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. 
 
 
Targi IFAT 2014 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

poniedziałek – czwartek,   5-8 maja 9:00 – 18:00 
piątek,    9 maja 9:00 – 16:00 

 
 

Więcej informacji na temat Targów, procedury zamawiania biletów wstępu na targi, dojazdu do 
Monachium, kontaktu z biurami podróży uzyskają Państwo w: 

 
 

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

tel. 22 620 44 15, 22 850 20 42 faks: 22 624 94 78 
www.targiwmonachium.pl 

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