
 

 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy do wirtualnej wizyty na monachijskich targach Architektury, Systemów i Materiałów 

Budowlanych   BAU online, które odbędą się w dniach 13 – 15 stycznia 2021. 

Targi można odwiedzić za darmo z ekranu własnego komputera, ale aby uzyskać dostęp należy dokonać 

wcześniejszej rejestracji na stronie targów.  

 

Targi odbywają się w wyjątkowej formule. Jak wiadomo światowa pandemia pokrzyżowała plany wszystkich, 

którzy tradycyjnie chcieli wziąć udział w  BAU 2021 w halach targowych Monachium. 

Tym razem targi zastąpi platforma online, która zapewni odwiedzającym bezpieczny dostęp do najświeższych 

dokonań branży budowlanej. 

 

Korzyści dla odwiedzających targi BAU są następujące: 

- możliwość odbycia bezpośrednich spotkań z wystawcami poprzez  video rozmowy, 

- obejrzenie prezentacji na żywo przygotowanych przez wystawców – wymagana jest wcześniejsza rejestracja, 

- dostęp do portalu wystawców i przegląd uczestniczących firm, ich projektów i produktów, 

- możliwość udziału w programie konferencji, dyskusji w ramach Forum Przyszłości Budownictwa i BAU TV 

Live-Talks. 

 

Tematy przewodnie BAU 2021 to: 

- transformacja cyfrowa 

- domy przyszłości 

- wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi 

- zasoby i recykling 

- budownictwo po  Coronie – co dalej? 

 

 

Zachęcamy do rejestracji na platformie BAU Online – jest ona bezpłatna na stronie: 

https://exhibitors.bau-muenchen.com/nc/en/user-list/register/ 

 

Ponieważ udział w wirtualnych spotkaniach z wystawcami i w prezentacjach wymaga wcześniejszego zapisu w 

grafiku spotkań, proponujemy dokonanie rejestracji  wcześniej przed targami, by uzyskując bezpłatny dostęp w 

pełni skorzystać z usług platformy. 

Więcej informacji o platformie BAU online dostępnych jest na stronie: https://bau-muenchen.com     

lub w naszym biurze.  

 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. 22 8502042, 22 6249478 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.bau-muenchen.com 

 
 
 

„Wiadomość jest skierowana do firm i przedsiębiorców jako propozycja współpracy przy udziale w targach. Korzystamy z adresów firm, które brały 

wcześniej udział w naszych imprezach oraz z powszechnie dostępnych źródeł w internecie, prasie branżowej i katalogach targowych. Jeżeli nie chcą 

Państwo otrzymywać od nas informacji, prosimy o wiadomość na adres: info@targiwmonachium.pl”. 
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