
  

Targi  bauma  w Azji 
 

 

Na światowych targach bauma w Monachium, które odbędą się  w kwietniu br. od 
wielu tygodni nie ma już wolnych miejsc.  Ale targi te mają też niezwykła pozycję 

w Azji. 
Regionalne targi bauma odbędą w tym roku w Chinach i Indiach. 

Dla firm, które działają na rynku azjatyckim to znakomita okazja, aby pokazać się 
na prestiżowej i profesjonalnej imprezie największych azjatyckich potęg. 

 

      Targi odbędą się w dniach 22-25.11.2016 w Szanghaju. 
 
To największe azjatyckie targi przemysłowe i brama do największego rynku 

użytkowników maszyn budowlanych w Azji. Imponująca ekspozycja targowa 
ulokowana na 300.000 mkw. powierzchni w ostatniej edycji przeciągnęła blisko 

3100 wystawców oraz 190.000 odwiedzających ze 148 krajów. Oferta targowa 
zorientowana jest na Chiny, ale też na cały rynek azjatycki.  Nie tylko liczby, ale 

również jakość i profesjonalizm imprezy decydują o jej sukcesie. Główne grupy 
towarowe to: 

 
1. Sprzęt, urządzenia, instalacje użytkowane na placu budowy 

2. Urządzenia do wydobycia i przetwarzania surowców 

3. Maszyny i urządzenia do produkcji, obróbki, pakowania materiałów 
budowlanych 

4. Komponenty, akcesoria i usługi dla branży budowlanej 
 

 
 

      Targi „bauma CONEXPO India” odbędą się 12-15.12.2016      

 
w Delhi. Ta młoda impreza zainicjowana w Indiach w 2011 roku jest w fazie 

rozwoju. Ostatnia edycja zorganizowana na 120.000 mkw. zgromadziła 635 
wystawców i ponad 26.000 odwiedzających.  

Dla przemysłu maszyn budowlanych Indie są atrakcyjnym rynkiem z uwagi na 
szczególne znaczenie rozwoju infrastruktury, który jest jednym z priorytetów 

polityki gospodarczej kraju. Indie zamierzają wydać ponad 1 trylion USD na 
infrastrukturę w ciągu najbliższych lat, z czego 40 % przypadnie na sektor 

prywatny. 

 
 

 
Więcej informacji o targach, zakresie produktów, warunkach uczestnictwa, mogą 

Państwo uzyskać 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 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.targiwmonachium.pl 

 
lub bezpośrednio na stronach organizatorów: 

 

www.bauma-china.com 

 
www.bcindia.com 
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