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Moskwa, 25-28 maja 2021 

 

Szanowni Państwo, 

Rozpoczęła się rejestracja na międzynarodowych targach 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 2019 roku w targach udział wzięło 603 wystawców z 19 

krajów, prezentując swoje maszyny na powierzchni 55 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. 

 

 

 

 



Główne działy tematyczne targów: 

 

1. Place budowy 

• Pojazdy budowlane 

• Maszyny do robót ziemnych 

• Maszyny i wyposażenie do budowy dróg  

• Podnośniki, dźwigi i transportery 

• sprzęt budowlany, narzędzia i systemy specjalne 

• Sprzęt do robót betonowych 

• Szalunki i rusztowania 

• Instalacje na miejscu budowy 
2. Sprzęt do kruszenia i sortowania 
3. Produkcja materiałów budowlanych 

• Produkcja cementu oraz związków wapna i gipsu do materiałów budowlanych 

• Maszyny i systemy do produkcji betonu 

• Produkty betonowe i prefabrykaty 

• Maszyny i instalacje do produkcji asfaltu 
4. Komponenty i serwis dostawców 

• Części zamienne i komponenty do maszyn 

• Usługi 

• Inżynieria testów, pomiarów i sterowania procesami 

• Komunikacja i nawigacja 

• Bezpieczeństwo pracy 
 
 

 

 



Koszty uczestnictwa w EUR za m² powierzchni stoiska: 

 

           Bez zabudowy: 

Typ Stoiska do 31.12.2020 od 01.01.2021 

W Hali Targowej szeregowe  - (min 12mkw) 162 EUR/mkw 165 EUR/mkw 

Na Zewnątrz - szeregowe 111 EUR/mkw 116 EUR/mkw 

   

                                                            Opłata za rodzaj stoiska   

Narożne Czołowe Wyspowe 

+7% +12% +15% 

 

 
Pakiety Stoisk (bez powierzchni): 

 
Standard 100 EUR/mkw 

Standard Plus 116 EUR/mkw 
Standard Premium 140 EUR/mkw 

 
Obowiązkowa opłata rejestracyjna: 315 EUR 
 
 

 

 

 

Więcej informacji na temat targów bauma CTT RUSSIA, warunków uczestnictwa, procedury aplikacyjnej, 

terminów, dojazdu do Monachium itp. 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: https://bauma-ctt.ru/en/ 
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