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8. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Maszyn do Pozyskiwania Surowców 
Budowlanych, Urządzeń do Przemysłu Wydobywczego oraz Pojazdów Budowlanych  

  Szanghaj, 22 – 25 listopada 2016 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy do odwiedzenia największych w Azji targów maszyn stosowanych w budownictwie – 
bauma China 2016. Ich organizatorem są Targi Monachijskie (Messe München GmbH).  
Znane z Monachium światowe targi bauma to największe targi maszynowe na świecie. Ich 
ogromny sukces sprawił, że podobne imprezy organizowane są w różnych miejscach świata, tj. w 
Chinach, Indiach, Afryce Południowej, Rosji. 
 
Już po kilku edycjach od premiery targi bauma China stały się wyjątkową imprezą, swym 
rozmachem niewiele ustępującą światowej imprezie monachijskiej. 
W 2014 r. na powierzchni 300.000 m kw. wzięło udział 3.098 wystawców z 42 krajów, zaś targi 
odwiedziło ok. 190.000 gości z całego świata. 
Tak ogromna popularność imprezy sprawiła, że targi stały się bramą dla firm zagranicznych 
zarówno do rynku chińskiego jak i całej Azji, ale też znakomitą okazją do współpracy z 
działającymi globalnie chińskimi firmami. 
 
4 główne sektory targów to: 
 

1. Wszystko na terenie budowy 
2. Górnictwo, wydobycie i przetwórstwo surowców 
3. Produkcja materiałów budowlanych 
4. Dostawcy komponentów i usług 

 
 
Godziny otwarcia:    wtorek – czwartek:  godz. 9.00 - 17.00  
     piątek:   godz. 9.00 – 15.00 
 

Wstęp na targi jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszej rejestracji on-line 
na stronie: www.bauma-china.com 

 
  
 
Więcej informacji o targach: 
 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 
tel. 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl lub na stronie www.bauma-china.com 
 
Na życzenie rekomendowane przez nas biuro podróży zorganizuje Państwu, podróż, noclegi i 
wstęp na targi. 
 
 
ZAPRASZAMY NA TARGI BAUMA CHINA – NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY W AZJI! 

http://www.bauma-china.com/
mailto:info@targiwmonachium.pl
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