
Światowe Wiodące Targi Ochrony Środowiska - Woda, Ścieki, Odpady, Surowce 
 
 

 
 

Monachium, 30.05. – 03.06.2016 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w Światowych Wiodących 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. 
 
Targi IFAT stale rosną! Ubiegła edycja tej imprezy zgromadziła rekordową liczbę 3.081 wystawców (w tym 
1.353 zza granicy) na łącznej powierzchni 230.000 m². W obecnej edycji na wiele miesięcy przed imprezą 
zabrakło już wolnej powierzchni!  
Z kolei liczba odwiedzających w 2014 r. przekroczyła 135 tys. osób ze 168 krajów.   
 

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. Jednym z wiodących tematów będzie m.in. Inteligentna Urbanizacja. Na uwagę 
zasługują pokazy na żywo: np. recykling samochodów lub materiałów budowlanych. Szczegółowe informacje 
dotyczące programu ramowego dostępne będą na stronie www.ifat.de w zakładce Supporting 
Program/Rahmenprogramm, lub live-demonstration. 
 
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! 
 

 

http://www.ifat.de/
http://www.targiwmonachium.pl/


 
Procedura zamawiania biletów wstępu na targi IFAT 2016: 

 
 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży 
poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie www.ifat.de. 
Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno 
czas jak i pieniądze. 
 
Ceny biletów: 

 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 29 EUR 59 EUR 69 EUR 20 EUR 25 EUR 

 
 
Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.ifat.de, zakładka For Visitors // Für Besucher, a 
następnie klikając w: Buy Ticket/redeem voucher // Ticket kaufen/Gutschein einlösen 
przechodzicie Państwo do procesu rejestracji. Po zakończeniu rejestracji można dokonać 
zamówienia na bilety wstępu na targi. Płatności dokonuje się kartą płatniczą. 
 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
 
 
Targi IFAT 2016 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

poniedziałek – czwartek,   30.05-02.06. 9:00 – 18:00 
piątek,    03.06. 9:00 – 16:00 

 
Adres targów:  Messegelände, D-81823, Monachium 
 
 
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 

 
 
 
 

Serdecznie polecamy również regionalne targi IFAT: 
 

      

http://www.ifat.de/
http://www.ifat.de/
mailto:info@targiwmonachium.pl

