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Szanowni Państwo, 
 
jako Biuro Targów Monachijskich w Polsce mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do 
odwiedzenia 15-tej już edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska, Kanalizacji i 
Zagospodarowania Odpadów - IFAT 2008. Raz na trzy lata w Monachium spotyka się cała 
światowa branża ochrony środowiska.  
 
Te wiodące w Europie i jedne z największych na świecie targi branży ekologicznej są okazją do 
przedstawienia innowacji technicznych, porównania produktów i specjalistycznych usług. 
Wyróżniają się ze względu na swój międzynarodowy charakter. Impreza ta koncentruje się na 
takich dziedzinach, jak: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków oraz obieg materiałów 
ponownie wykorzystywanych w cyklu produkcyjnym.  
Koncepcja targów zakłada prawie stuprocentowy udział osób odwiedzających z branży oraz 
obecność licznych delegacji ministerialnych i grup ekspertów z wielu państw europejskich i ze 
świata, którzy spotykają się na targach IFAT.  
Jak dużą popularnością cieszą się te targi wśród przedstawicieli branży najlepiej ilustrują statystyki: 
w 2002 r. wystawiło się na nich 2042 wystawców, a w 2005 r. już 2228 z łącznie 36 krajów.  
Wyraźnie wzrosła również liczba osób odwiedzających: w 2002 r. targi odwiedziło 97.245 gości, a w 
2005 r. z ofertą wystawców zapoznało się już 109.016 przedstawicieli branży.  
Organizatorzy targów również podczas najbliższej edycji targów IFAT oczekują ponownego wzrostu 
zarówno liczby wystawców, jak i odwiedzających. 
 
Rok 2008 jest dla gospodarki wodnej oraz gospodarki zagospodarowania odpadów, rokiem wyzwań 
wobec wielu zadań, w szczególności dotyczy to realizacji wytycznych UE w zakresie ochrony 
środowiska. Dlatego oprócz standardowej oferty tematycznej, nowością na targach IFAT 2008 
będzie zakres dotyczący ochrony wybrzeży i ochrony przed powodzią, oraz pozyskiwanie energii z 
odpadów.  
 
 
Miejsce i czas  targów:  Nowe Tereny Targowe w Monachium 
      5 – 9. maja 2008. 
 
Godziny otwarcia:   poniedziałek – piątek   od 9.00 do 18.00 
     
 

Zakres tematyczny targów: 
Gospodarka wodna i oczyszczanie ścieków: 

 nowe technologie zaopatrzenia w wodę 
 melioracje i kanalizacje 
 mechaniczno-fizyczne, chemiczno-fizyczne i biochemiczne metody oczyszczania wody i 
ścieków 

 odmulanie i technologie uzdatniania wód 
 rozdzielanie wód i kanalizacja 
 rury / komory/ zbiorniki 
 budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych 
 konserwacja, oczyszczanie i nadzór inspekcyjny instalacji kanalizacyjnych 
 urządzenia specjalistyczne: pompy i agregaty  
 studzienki ściekowe i armatura 

 
Usuwanie odpadów i recycling: 

 sprzęt do gromadzenia i transportu odpadów 
 pojemniki i kontenery na odpady 
 pojazdy do transportu odpadów 
 urządzenia przeładowujące 



 gospodarowanie odpadami i recycling 
 mechaniczno-bilogiczne przetwarzanie odpadów 
 termiczne przetwarzanie odpadów  
 kompostowanie i odfermentowywanie 
 składowanie odpadów (wysypiska śmieci) 
 recycling  
 środki ochrony pracy 

 
Technika komunalna: 

 oczyszczanie i odśnieżanie dróg 
 

Rekultywacja obiektów, gleby i wód gruntowych  
 
Ochrona wybrzeży i ochrona przed powodzią 
 
Technologie pomiarowe, regulacji i analiz: 

 urządzenia laboratoryjne 
 technika pomiarów i analiz 
 technika procesowa – sterowania przepływem wody, ścieków, odpadów i powietrza 

 
Usługi: 

 odzyskiwanie odpadów 
 gospodarka wodno-kanalizacyjna 
 doradztwo, management w zakresie ochrony środowiska, eko-audyt 
 finansowanie 
 sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
 laboratoria badawcze 

 
Oczyszczanie spalin i usuwanie zanieczyszczeń powietrza 
 
Nauka, badania i transfer technologii: 

 stowarzyszenia i instytucje 
 instytuty badawcze i wyższe uczelnie 
 wydawnictwa specjalistyczne, literatura 
 kształcenie zawodowe 

 
Podczas targów IFAT 2008 będzie realizowany atrakcyjny program ramowy. Organizator 
targów wraz z organizacjami branżowymi proponują specjalistyczne konferencje i 
sympozja*: 

 14. Europejskie Sympozjum dot. gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków i 
zagospodarowania odpadów (hala C2). Sympozjum będzie zorganizowane przez 
European Water Association (EWA) we współpracy z DWA, International Solid Waste 
Association (ISWA) i Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (Związek 
Komunalnych Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami i Oczyszczania Miasta). 

 3. Konferencja Specjalistyczna „Wyzwania XXI wieku wobec gospodarki wodnej 
na świecie” (hala C2). Naukowcy i inżynierowie przedstawią sposoby i najnowsze 
technologie związane z zapobieganiem katastrofom klimatycznym oraz zarządzaniem 
gospodarką wodną w obliczu zmian klimatycznych. 

 „Woda i oczyszczanie ścieków” - aktualne tematy i tendencje; najnowsze technologie z 
zakresu ochrony wybrzeży i ochrony przed powodzią -  forum w hali A4  

 „Odpady i recycling” – międzynarodowe wykłady i dyskusje – forum w hali B2 
 Fora w halach A4 i B2 poświęcone omówieniu problemów ochrony środowiska w  

wybranych krajach (Chiny, Indie, Japonia, Rosja, kraje środkowo-wschodniej Europy), 
najnowszym projektom, programom pomocowym.  

 

* Dokładne informacje o powyższych  imprezach towarzyszących IFAT znajdą Państwo na     

   stronie internetowej targów: www.ifat.de

 
 
 
 

http://www.ifat.de/


Jak zamówić bilet wstępu na targi IFAT 2008 w przedsprzedaży? 
W promocyjnej cenie, dokonując rejestracji on-line na stronie internetowej targów: www.ifat.de 
(zakładka Visitors/ Besucher, następnie zakładka: Tickets and Registration / Tickets und 
Registrierung, a następnie zakładka: ONLINE TICKET ORDER / ONLINE-TICKET-BESTELLUNG

 
 
 
 
 
 

Ceny biletów wstępu na targi i katalogu – IFAT 2008 
 
 Bilet  

1- dniowy 
 

Bilet  
3 - dniowy 

 

Bilet na 
całe targi 

 

 
Katalog  

 
Ceny w przedsprzedaży 
przy dokonaniu 
rejestracji on-line 

 
19 EUR 

 
39 EUR 

 
50 EUR 

 
22 EUR 

Ceny na miejscu (w 
trakcie targów) 

 
22 EUR 

 
44 EUR 

 
55 EUR  

 
22 EUR 

 
 
 

Korzyści z dokonania zakupu biletu wstępu w przedsprzedaży: 
o Oszczędzają Państwo pieniądze – atrakcyjna cena biletu przy rejestracji on-line 
o Ceny biletów wstępu obejmują także bezpłatny bilet na komunikację miejską ważny w 

drodze na tereny targowe i z powrotem, w okresie ważności zamówionego biletu na targi 
o Oszczędzają Państwo czas przy wejściu na targi (nie trzeba stać w kolejce do kas 

targowych) 
 
Płatność za zamówiony w przedsprzedaży bilet: 

• Po dokonaniu zamówienia prosimy o przesłanie (e-mailem lub faksem) na adres naszego 
Biura danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. 

• Płatności za zamówione w przedsprzedaży bilety należy dokonać w Biurze Targów 
Monachijskich, na podstawie faktury proforma wystawianej przez Biuro i przesyłanej do 
Państwa e-mailem. Faktura ta jest wystawiana w PLN, według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu jej wystawienia (płatności za bilety wstępu będzie można dokonać 
także gotówką w siedzibie Biura). 

• Po otrzymaniu potwierdzenia płatności za bilety, Biuro wysyła do Państwa e-mailem 
elektroniczne vouchery  na bilet (plik PDF), które prosimy wydrukować i koniecznie 
zabrać ze sobą na targi. Na targach vouchery zostaną wymienione na właściwe bilety 
wstępu.  

 
Planowanie podróży: 
Na stronie  www.targiwmonachium.pl  w zakładce: Planowanie podróży  Biura Podróży znajdą 
Państwo adresy współpracujących z nami biur podróży, które pomogą przy rezerwacji miejsc 
hotelowych. W  przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt  z  nami.  
                                                                                                          
Dojazd do terenów  targowych w Monachium: 
Samochodem: z centrum, autostradą A 94, z innych dróg przez „Autobahnring Ost” 
Samolotem: Shuttle-Bus z lotniska, kursuje co 30 minut 
Koleją: z Dworca Głównego (Hauptbahnhof), metrem U2 do „Messestadt Ost”, przejazd  
           metrem na tereny targowe trwa ok. 20 min. 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami: 
 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. 22/ 620 44 15, faks: 22/ 624 94 78  
e-mail: info@targiwmonachium.pl, www.targiwmonachium.pl
 

 
 
 
Z poważaniem, 
 

Aneta Pastuszka 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

http://www.ifat.de/
https://www.onlineregistrierung.de/registration/fair/IFT/2005A/index2.php?lang=en&nologin=true&self_and_others=true
https://www.onlineregistrierung.de/registration/fair/IFT/2005A/index2.php?lang=de&nologin=true&self_and_others=true
http://www.targiwmonachium.pl/
mailto:info@targiwmonachium.pl
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