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Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Wiodących Światowych Targach Ochrony Środowiska – 
Gospodarka Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami - IFAT 2016, które odbędą się w dniach 30 maja – 03 
czerwca 2016 r.  w Monachium, jednym z największych i najnowocześniejszych centrów targowych na świecie. 
 
Czysta woda pitna, efektywny recykling i odpowiedzialne postępowanie z cennymi zasobami naturalnymi -  
IFAT to bez wątpienia wiodące targi w branży ekologicznej, w których najbardziej kompleksowo ujęte są 
wszystkie zagadnienia związane z zasobami środowiska, ich wykorzystaniem i ochroną.  
To niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować swoją ofertę i pomysły przeszło 135.000 osobom 
zainteresowanym tematyką i poszukującym waszych rozwiązań. Tylko IFAT gromadzi tylu decydentów i 
znaczących uczestników rynku.  
 
Targi IFAT stale rosną! Ubiegła edycja tej imprezy w 2014 zgromadziła rekordową liczbę 3.081 wystawców (w 
tym 1.353 zza granicy) na łącznej powierzchni 230.000 m². Na kilka miesięcy przed imprezą zabrakło już 
wolnej powierzchni! Dlatego rekomendujemy, aby firmy zainteresowane udziałem w edycji 2016 

zgłaszały swoje uczestnictwo w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.04.2015, gdyż później może 
być problem z uzyskaniem miejsc.  
Z kolei liczba odwiedzających przekroczyła 135 tys. osób ze 168 krajów.  Zarówno spośród wystawców jak i 
odwiedzających przeszło 97% uczestników wystawiło targom oceny dobre i bardzo dobre, zaś przeszło 85% 
zadeklarowało powrót na targi. Liczby te świadczą dobitnie o randze i jakości imprezy. 
 
Oferta tematyczna targów jest następująca: 
 

1. Wydobycie i uzdatnianie wody 
2. Gospodarka wodą i ściekami 
3. Dystrybucja wody i ścieków 
4. Ochrona brzegów, zabezpieczenia przeciw powodziom 
5. Gospodarka odpadami i recykling 
6. Pozyskiwanie energii z odpadów 
7. Czyszczenie, odśnieżanie i utrzymanie dróg 
8. Uzdatnianie gleby 
9. Ochrona powietrza, usuwanie zanieczyszczeń 
10. Redukcja hałasu, dźwiękoszczelność 
11. Pomiary i kontrola – technologie laboratoryjne 
12. Usługi związane z ochroną środowiska 
13. Badania i opracowania naukowe, transfer technologii 

 
 
Bardzo ważnym i nieodłącznym elementem targów IFAT 2016 będzie towarzyszący program ramowy. Forum, 
sympozja, dyskusje, wykłady i prezentacje na żywo to tylko niektóre „urozmaicenia” przygotowane przez 
organizatorów targów, będące znakomitym uzupełnieniem oferty imprezy. Jednym z wiodących tematów 
będzie m.in. Inteligentna Urbanizacja. Szczegółowe informacje dotyczące programu ramowego dostępne będą 
na stronie www.ifat.de w zakładce Events Program/Rahmenprogramm. 
 

http://www.ifat.de/


Proszę również pamiętać, że targi IFAT odbywają się w stolicy urokliwej Bawarii - Monachium. W tym mieście 
każdy znajdzie coś dla siebie. O uwagę odwiedzających zabiegają 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 2016 (netto za 1 m2) * 
 

Stoisko w hali (min. 20 m2)   

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)       168 € / m2 

 Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 176 € / m2 

 Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 180 € / m2 

 Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 184 € / m2 

 Stoisko na terenie otwartym (min. 60 m2)    92 € / m2 

 
Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, a jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
Pozostałe opłaty: 
Opłata rejestracyjna wystawców wynosi 290 €  
Opłata za ewentualnych podwystawców – 390 €  
Wpis do katalogu – 115 € (wersja drukowana i online) 
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 14 €/m²  (10 €/m² dla stoisk na zewnątrz)  
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 2016 znajdą Państwo na stronie: www.ifat.de. 
 
Nasze biuro udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w targach, 
na życzenie prześle formularze zgłoszeniowe lub inne dokumenty targowe. 
 
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 
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http://www.ifat.de/
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.targiwmonachium.pl/


Targi IFAT na świecie 
 
 

Formuła targów IFAT z uwagi na ogromne zainteresowanie tematyką została przeniesiona na 
inne kontynenty.  Międzynarodowe Targi Monachijskie są organizatorem bądź 
współorganizatorem następujących imprez: 
 
 
 

  -  IFAT  EURASIA 

    -  Ankara / Turcja  16 – 18. 04. 2015 
 
 

  -  IE EXPO 
    -  Szanghaj / Chiny  06 – 08. 05. 2015 
 
 

  -  IFAT AFRICA 
    -  Johannesburg / RPA  15 – 18. 09. 2015 
 
 

  -  IFAT INDIA 
    -  Bombaj / Indie  13 – 15. 10. 2015 
 
 
Zapraszamy firmy, które szukają możliwości współpracy na rynkach pozaeuropejskich do 
zapoznania się z ofertą. 
 
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 
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