
 

 
 

 
Warszawa, dn. 15.09.2016 

Szanowni Państwo! 
 

Największe na świecie wiodące targi architektury, materiałów i systemów budowlanych BAU 

2017 odbywają się w cyklu dwuletnim i właśnie zbliża się ich kolejna edycja.                                      

W dniach 16. – 21. stycznia 2017 r. w siedemnastu halach o ogromnej łącznej powierzchni 

przekraczającej 180.000 m² pod dachem, zaprezentuje się ponad 2 tys. firm z branży z przeszło 40 

krajów. Po raz kolejny na ponad rok przed rozpoczęciem imprezy zabrakło miejsc dla potencjalnych 

wystawców, co świadczy o wyjątkowej popularności tej imprezy. Wystawcy doskonale wiedzą, że to 

jedyne miejsce, gdzie ponad 250 tys. gości z całego świata, może zobaczyć ich ofertę.  

Na targach są bowiem obecne wszystkie branże budownictwa, zarówno przemysłowego jak i 

mieszkaniowego, oferujące materiały, usługi do robót zewnętrznych i wewnątrz, w nowych budynkach  

i tych poddawanych modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych materiałów, technik i 

zastosowań. 

Warto podkreślić międzynarodowy charakter targów, liczba gości zagranicznych przekracza 65 

tysięcy, a w ciągu ostatnich 6 lat ich udział wzrósł z 18% do 28%.  

 

Targi BAU adresowane są do wszystkich działających w branży budowlanej: 

1. Architekci i planiści znajdą rozwiązania dla przyszłych projektów 

2. Handlowcy budowlani i wykonawcy na wyciągnięcie ręki będą mieć najnowsze produkty, 

spotkają wszystkich liczących się producentów 

3. Producenci i usługodawcy zapoznają się z najnowszymi trendami i innowacjami wśród 

konkurencji 

4. Dystrybutorzy materiałów budowlanych mają pełny przegląd oferty rynkowej i możliwość 

bezpośredniego spotkania z producentami 

5. Przedstawiciele branży nieruchomości, inwestorzy odkryją najnowsze trendy w budowaniu 

nowych konstrukcji, a także metody renowacji i modernizacji tych istniejących 

 
Targom towarzyszy bardzo bogaty program ramowy. Szczegółowy program oraz segmenty oferty 
targowej są zamieszczone w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej. Na szczególną 
uwagę zasługują: Długa Noc Architektury, Tradesmen Meet Forum oraz liczne pokazy specjalne. 
 
Zwracamy uwagę, że kolejne hale targowe poświęcone są konkretnym segmentom i produktom. 
Warto więc przed wyjazdem na targi zapoznać się z tematyką poszczególnych hal. Ze względu na 
wielką powierzchnię wystawienniczą i ogrom oferty sugerujemy Państwu kilkudniowy pobyt na 
targach. W organizacji wyjazdu pomogą Państwu biura podróży wymienione na naszej stronie 
www.targiwmonachium.pl  
 

http://www.targiwmonachium.pl/


Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie min: 
 
 
Aluminium –profile, systemy, okna, drzwi, ramy, bramy, maszyny, procesy technologiczne 
Projektowanie zewnętrzne – architektura krajobrazu, ulice, oświetlenie, urządzenia rekreacyjne 
Chemia budowlana –farby, pokrycia, lakiery, materiały izolacyjne, kleje, narzędzia 
Pokrycia podłogowe 
Ceramika budowlana, sanitarna, sprzęt, szkło 
Automatyka budowlana/ systemy kontroli 
Energia/ technologie słoneczne- klimatyzacja, ogrzewanie 
Windy i urządzenia dźwigowe 
Drewno i plastik – materiały i konstrukcje 
Kamień, materiały, cegły, beton, prefabrykaty, izolacje 
Zamki, okucia budowlane, zabezpieczenia 
Stal/stal nierdzewna/cynk/miedź – profile, systemy, fasady, konstrukcje, parkany, drzwi, maszyny do obróbki 
Bramy i systemy parkingowe 
Okna i drzwi – drewniane, plastikowe, metalowe, szkło, rolety, żaluzje 
Pokrycia dachowe 
Renowacja i modernizacja – seminaria, instytuty, usługi 
BAU IT – technologie IT, software, hardware 
Inwestowanie w przyszłość – renowacje, modernizacje, badania, instytuty 
Publikacje branżowe i handlowe 
 
 

Bilety wstępu na targi BAU 2017: 
 
można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i 
złożenie zamówienia online na stronie www.bau-muenchen.com. Zachęcamy Państwa do 
skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  
 
Ceny biletów wstępu na targi BAU 2017 

 Cena on-line Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 24,50 € 45,50 € 

Bilet 2-dniowy 36 € 75 € 

Bilet na całe targi (6 dni) 
Bilet ulgowy 1-dniowy¹ 
Bilet grupowy (min 10 osób)² 

49 € 
   - 
   - 

99 € 
10 € 
38,50 € 

¹ przysługuje uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym  
² konieczność wcześniejszego zgłoszenia przed 5.01.2017 

 

 Zakup biletów online odbywa się na stronie targów www.bau-muenchen.com w zakładce 
Visitor/ Besucher, a następnie Purchase tickets/Ticket kaufen. 

 Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa tylko kartą kredytową! 

 Otrzymane e-mailem bilety należy koniecznie wydrukować oraz zabrać ze sobą na targi do 
Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 

 Zakupiony bilet jest dowodem księgowym i nie wystawia się faktury. 
 
 

Targi BAU 2017 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

poniedziałek - piatek 9:30 – 18:00 

sobota 9:30 – 17:00 

 
Więcej informacji na temat targów, procedury zamawiania biletów wstępu 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 

www.bau-muenchen.com 
 

Zapraszamy do Monachium! 

http://www.bau-muenchen.com/
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