
                                    
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Rozpoczęła się już rejestracja zgłoszeń na targi bauma 2016 – Światowe Targi Maszyn 
Budowlanych, Maszyn do Produkcji Surowców Budowlanych, Maszyn Górniczych, Pojazdów 
Specjalnych oraz Sprzętu Stosowanego w Budownictwie - bauma 2016. 
 
Bauma – to największe targi na świecie!  Ostatnia edycja w 2013 roku  zgromadziła ponad 3.400 
wystawców z całego świata, których ekspozycję rozlokowano na obszarze 575.000 metrów kw. 
Łącznie w ciągu 6 dni targowych wystawę obejrzało ponad 535.000 odwiedzających. Możemy 
spodziewać się, że i w roku 2016 liczba chętnych wystawców będzie dużo większa, niż dostępna 
powierzchnia na terenie targów monachijskich.  Dlatego zachęcamy Państwa, aby Wasze aplikacje 
zostały przesłane w terminie, gdyż zwiększa to szanse na uzyskanie stoiska. 
 
Główne działy tematyczne targów: 
 

1. Na terenie budowy: 
- pojazdy budowlane 
- maszyny budowlane 
- dźwigi i taśmociągi 
- systemy, urządzenia i narzędzia 
- obróbka betonu 
- prace, rusztowania, instalacje na terenie robót 
 
2. Górnictwo i obróbka surowców: 
- maszyny wydobywcze 
- maszyny do obróbki surowców 
 
3. Produkcja materiałów budowlanych: 
- cement, wapno, gips 
- maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów 
- maszyny, wytwórnie do produkcji asfaltu 
- maszyny, wytwórnie zaprawy, tynku, wylewek itp. 
- obróbka kamienia 
- obróbka, transport, pakowanie materiałów budowlanych 
 
4. Komponenty i usługi: 
- techniki transmisyjne, technologie płynów, urządzenia energetyczne 
- akcesoria i części zamienne 
- usługi 
- procesy kontroli i pomiary 
- bezpieczeństwo pracy 
 
Do dyspozycji wystawców są nowoczesne hale wystawowe Targów Monachijskich oraz rozległe 
tereny zewnętrzne. 
 
 



 
 

 
Koszty uczestnictwa w EUR za m2 powierzchni stoiska (bez zabudowy): 
 
Wewnątrz hal wystawowych 

Typ stoiska / 
wielkość 

20-199 m2 200-399 m2 Pow. 400 m2 

    

szeregowe 214,00  EUR 191,50  EUR 185,40  EUR 

narożne 
 

238,60  EUR 210,50  EUR 207,70  EUR 

czołowe i 
wyspowe 

252,70  EUR 248,40  EUR 242,10  EUR 

Na terenach otwartych 

100-199 m2 200-499 m2 500-999 m2 Pow. 1000 m2 

    
115,10  EUR 107,30  EUR 89,20  EUR 82,80  EUR 

 
Pozostałe opłaty: 
Opłata aplikacyjna od wystawcy:  365 EUR 
Wpis do katalogu:    125 EUR 
Opłata reklamowa:    14 EUR/m2 
Ryczałt za serwis techniczny:   16,50 EUR/m2 w hali  (10 EUR/m2 na zewnątrz) 
Opłata na  organizację targową AUMA:  0,60 EUR/m2 
Wywóz śmieci podczas wystawy:  1,50 EUR/m2 
 
Opłata za współwystawcę:     555 EUR    (plus wpis do katalogu 125 EUR) 
 
 
Więcej informacji na temat targów bauma 2016, warunków uczestnictwa, procedury aplikacyjnej, 
terminów, dojazdu do Monachium itp. 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.bauma.de 
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