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Szanowni Państwo, 
 
zapraszamy do odwiedzenia międzynarodowych targów maszyn i sprzętu stosowanego w 

budownictwie, tj. bauma 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 w skład światowej grupy targów  . 

 

Uczestnicy targów CTT uzyskują dostęp do ogromnego rynku rosyjskiego oraz krajów 

obszaru CIS, a także wiedzę o realizowanych i planowanych inwestycjach budowlanych na 

tym obszarze. Na targach obecne są zarówno lokalne jak i światowe firmy z branży maszyn 

i pojazdów budowlanych. W ostatniej edycji w 2018 roku w targach udział wzięło 586 

wystawców z 26 krajów, prezentując swoje maszyny na powierzchni 60 tys. mkw., zaś 

odwiedziło je ponad 22 tys. osób zwiedzających. Wystawa jest niewątpliwie najlepszą 

okazją 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.  

 

Podczas najbliższej edycji targów CTT zaprezentują się wystawcy sprzętu, technologii i 

usług związanych z budownictwem, zgrupowani w 4 podstawowych sektorach:  

 

1. Wszystko na placu budowy: 

maszyny drogowe  ¤  koparki  ¤  ładowarki  ¤  spychacze  ¤  maszyny do naprawy dróg 
¤  pojazdy specjalne  ¤  sprzęt do robót wiertniczych ¤  dźwigi i transportery  ¤ 

narzędzia i systemy ¤ rusztowania ¤ sprzęt do prac betoniarskich ¤ instalacje 
 

2. Urządzenia do kruszenia i przesiewania 

 

3. Produkcja materiałów budowlanych: 

¤  maszyny do produkcji cementu, wapna, gipsu  ¤  maszyny i systemy do produkcji 

betonu, wyrobów betoniarskich i prefabrykatów  ¤  maszyny i zakłady do wyrobu 
asfaltu 

 

4. Części zamienne, komponenty, smarowidła i usługi serwisowe 



 

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 2019: 
 

wtorek, 04.06 – piątek, 07.06          10:00 - 18:00 

 
Bilety wstępu można uzyskać rejestrując się online na stronie targów. 
 

Bilet 4-dniowy Cena 

Online 500 RUB 

W kasie 700 RUB 

 
 
 
 
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  

e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie http://www.bauma-ctt.ru 

 
 

Zobacz pozostałe targi bauma na świecie:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://bauma-ctt.ru/en/visitors/plan_your_visit/online_tickets/
http://www.bauma-ctt.ru/
https://www.bauma-china.com/index.html

