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Targi DACH+HOLZ 2020 – Międzynarodowe Targi Budownictwa 

Drewnianego, Dachów i Ścian 

 

28 - 31.stycznia 2020, Stuttgart, Niemcy 

 
 

 

Szanowni Wystawcy! 
 

Serdecznie zapraszamy do prezentacji swojej firmy na targach DACH+HOLZ 

International w dniach 28-31.01.2020 r. w Stuttgarcie. Jest to największe 

spotkanie międzynarodowego  przemysłu dachowego i konstrukcji budowlanych, które 

obejmuje wszystkie segmenty branży dekarskiej. Targi są ściśle dostosowane do 

wszelkiego biznesu związanego z dachami i ścianami, drewnianymi i metalowymi 

konstrukcjami oraz rozwojem tej branży. Organizowane przez monachijską spółkę 

GHM targi odbywają się co dwa lata na przemian w Stuttgarcie lub Kolonii przy 

ścisłej współpracy z niemieckimi stowarzyszeniami dekarzy i cieśli, którzy 

zapewniają także nadzór merytoryczny oraz promocję wśród zrzeszonych członków. 

 

Oferta tematyczna prezentowana podczas targów DACH+HOLZ 2020 obejmować będzie 

następujące segmenty: 

 

 

dachy skośne - płaskie dachy - maszyny do obróbki drewna - drewno, budownictwo 

- hydroizolacja, drenaż - elewacje, ściany zewnętrzne - technologia słoneczna – 

izolacja – dachy ekologiczne - dźwigi, rusztowania, drabiny – wyściółka - 

narzędzia, urządzenia – mocowania - maszyny do obróbki metalu- bezpieczeństwo, 

odzież robocza - Świetliki, włazy, wentylacja - konsultacje i usługi - obróbka 

metali 

 

Podczas ostatniej edycji targów w 2018 r. zaprezentowało się 581 wystawców z 31 

krajów, a na ich ekspozycję przybyło ponad 45 tys. odwiedzających.  

Na uczestników oprócz świetnie przygotowanej oferty wystawców czeka bogaty 

program towarzyszący, w tym konferencje, spotkania, prezentacje. Najciekawiej 

zapowiadają takie wydarzenia jak: Kongres Architektów, Forum D+H, pokazy 

digitalizacji, szkolenie młodych talentów i inne. 

 

 

Wystawcy otrzymają do dyspozycji 6 nowoczesnych hal wystawienniczych podzielonych 

tematycznie oraz teren otwarty do prezentacji dźwigów, rusztowań, pojazdów 

specjalnych itp. 

 

 

 

 



Warunki i koszty udziału w targach DACH+HOLZ International 2020: 

 

 
 

Stoisko w hali (min. 12 m2):  

• Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)       179 € / m2 

• Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 197 € / m2 

• Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 209 € / m2 

• Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 215 € / m2 

         Stoisko na terenie otwartym  115 € / m2 

 
Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, a jedynie powierzchnię wystawienniczą.  
 
Pozostałe opłaty: 
Wpis do katalogu (drukowanego + online)     – 395 €  
Opłata za elektryczność     – 7,50 €/m²   
AUMA (niemiecka organizacja targowa)    – 0,60 €/m² 
Opłata za ewentualnych podwystawców – 395 €    (+ obowiązkowy wpis katalogowy) 
 

 

Ponadto organizatorzy oferują pakiety tj. stoisko + zabudowa + wyposażenie w cenie: 
 
Stoisko szeregowe All-inclusive:       279 € /m² 
Stoisko narożne      All-inclusive:       297 € /m² 
 

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje, formularz zgłoszeniowy uzyskają Państwo w: 

 

Przedstawicielstwie Targów DACH+HOLZ w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, 

tel. 22 620 44 15;  

e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 

www.dach-holz.com 

 

 

Współpracujące z nami biura podróży ułatwią Państwu zorganizowanie podróży i 

pobyt w Stuttgarcie. 

 

 

 

Zapraszamy do Stuttgartu ! 
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