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Szanowni Państwo, 
 
Po raz pierwszy w imieniu Targów Monachijskich zapraszamy do odwiedzenia 
międzynarodowych targów maszyn i sprzętu stosowanego w budownictwie, tj.  CTT w 
Moskwie.  Jest to piąta na świecie pod względem wielkości wystawa branży budowlanej i 
największa na obszarze Rosji oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.   W 2016 roku targi 
zostały przejęte przez Messe Muenchen GmbH, która to firma wniosła do imprezy swój 
ogromny potencjał i doświadczenie w organizacji imprez targowych.  Targi CTT weszły zaś 
w skład światowej grupy targów bauma.  
 
Przed nami kolejna 18 edycja targów CTT, w której zaprezentują się wystawcy sprzętu, 
technologii i usług związanych z placem budowy, a więc firmy oferujące min.:  
 
 
maszyny drogowe  ¤  koparki  ¤  ładowarki  ¤  spychacze  ¤  maszyny do naprawy dróg 
¤  pojazdy specjalne  ¤  sprzęt do robót wiertniczych  ¤  pompy  ¤  urządzenia do robót 
podziemnych  ¤  dźwigi i transportery  ¤  konstrukcje budowlane, rusztowania  ¤ 
szalunki  ¤  maszyny do betonu  ¤  kompresory, generatory prądu, urządzenia 
hydrauliczne i pneumatyczne  ¤  systemy do rozbiórki  ¤  urządzenia pomiarowe  ¤ 
maszyny do transportu  ¤  narzędzia budowlane i sprzęt naprawczy  ¤  części i 
komponenty do maszyn, opony  ¤  materiały do smarowania  ¤  wynajem maszyn i 
sprzętu  ¤  usługi finansowe, leasingowe i ubezpieczeniowe  ¤  media 
 
 
W poprzedniej edycji targów CTT tj. w 2016 r. na powierzchni 65.000 mkw. zaprezentowało 
się 524 wystawców z 27 krajów.   Ich ekspozycję odwiedziło blisko 21 tysięcy gości. 
Wystawa jest niewątpliwie najlepszą okazją i bramą dla firm zagranicznych do wejścia na 
rynek rosyjski jak również dla firm rosyjskich na rynki światowe. Jest dobrze 
zorganizowanym miejscem komunikacji pomiędzy wystawcami i zwiedzającymi, 
zapewniając obu stronom cały pakiet niezbędnych usług.  

 
 
Ekspozycja mieści się w nowoczesnym centrum targowym Crocus Expo ICE w Moskwie w 
trzech halach targowych i na terenie otwartym.  
 
Dni i godziny otwarcia targów CTT 2017: 
 
wtorek, 30.05 – piątek, 2.06 10:00 - 18:00 

sobota 3.06 10:00 - 16:00 



Bilety wstępu można uzyskać bezpłatnie rejestrując się online stronie targów pod linkiem:  
 
http://www.ctt-expo.ru/en/tradefair/visitors/visitor-registration/ 
 
 
 
Więcej informacji na temat targów, procedury zamawiania biletów itp. uzyskają Państwo w:  
 
 

 
Biurze 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 
lub na stronie http://www.ctt-expo.ru 

 
 
 

Zobacz pozostałe targi bauma na świecie:  
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