
Światowe Wiodące Targi Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami 
 
 

 
 

Monachium, 14.05. – 18.05.2018 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy do odwiedzenia Światowych Wiodących Targów Ochrony Środowiska – Gospodarka Wodą, 
Ściekami, Odpadami i Surowcami - IFAT 2018, które odbędą się w Monachium, jednym z największych i 
najnowocześniejszych centrów targowych na świecie. 
 
Targi IFAT to imponująca impreza! Ubiegła edycja w 2016 r. zgromadziła rekordową liczbę 3.087 wystawców 
z 59 krajów na łącznej powierzchni 230.000 m². W obecnej edycji na kilka miesięcy przed imprezą zabrakło 
wolnej powierzchni!  Ekspozycję wystawców odwiedziło 137 tysiące odwiedzających z niemal całego świata. 
 
 

Dwie wiodące grupy tematyczne targów to: 
 

1. Gospodarka wodą i ściekami, 
Czyli zagadnienia inżynierii wodnej, wydobycie i uzdatnianie, budowa zakładów wody i oczyszczalni, 
wodociągi i systemy ścieków, dystrybucja wody, ochrona przeciwpowodziowa, analizy i techniki 
laboratoryjne, kontrola zanieczyszczeń, a także edukacja, badania naukowe i transfer technologii 

 
 

2. Recykling i technologie komunalne, 
Czyli gospodarka odpadami i recykling, pozyskiwanie energii z surowców i odpadów, czyszczenie, 
odśnieżanie i utrzymanie dróg, uzdatnianie gleby i odzyskiwanie terenów skażonych, ochrona powietrza i 
usuwanie zanieczyszczeń, pomiary i kontrola, usługi związane z recyklingiem, badania naukowe. 

 

Najważniejsze atuty targów IFAT: 
 

1. Największa taka impreza  z imponującą ilością profesjonalnych uczestników. 
2. Miejsce prezentacji innowacji, najnowszych technologii i bieżących rozwiązań dla rynku. 
3. Obecność na targach firm z całej branży i ze wszystkich obszarów tematycznych, zarówno światowych 

gigantów jak i średnich i małych firm innowacyjnych. 
4. Prezentacja pełnego zakresu technologii środowiskowych, w zakresie wody, ścieków, odpadów, 

obróbki surowców – pełny przegląd tematyczny dla odwiedzających. 
5. Najwyższej jakości program towarzyszący: konferencje, fora, spotkania, prezentacje firm i technologii. 
6. Pokazy na żywo: maszyny, pojazdy, obróbka odpadów, biomasy, technologie wodne. 

 
 
 

 
ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 

 
 

 



Bilety wstępu na targi IFAT 2018: 
 

 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie www.ifat.de 
 
Ceny biletów: 

 Bilet 1-
dniowy 

Bilet 3-
dniowy 

Bilet na 
całe targi 

Bilet ulgowy 
i grupowy*    
1-dniowy 

Bilet 
grupowy*   
3-dniowy 

Katalog 
wystawców 

cena  on-line 22 EUR 44 EUR 58 EUR 
 

- - - 

cena w kasie 32 EUR 62 EUR 72 EUR 
 

22 EUR 44 EUR 25 EUR 

 
*niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie grup do dnia 30.04.2018 
 

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. Uczestnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania faktury. 
 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
 
Targi IFAT 2018 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

poniedziałek – czwartek 9:00 – 18:00 
piątek 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 rekomendowanymi 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/
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