
Targi DACH+HOLZ 2022 – Międzynarodowe Targi Budownictwa
Drewnianego, Dachów i Ścian

05 - 08.lipiec 2022, Kolonia, Niemcy

Szanowni Wystawcy!

Serdecznie zapraszamy do prezentacji swojej firmy na targach DACH+HOLZ
International w dniach 05-08.07.2022 r. w Kolonii. Jest to największe spotkanie
międzynarodowego przemysłu dachowego i konstrukcji budowlanych, które obejmuje
wszystkie segmenty branży dekarskiej. Impreza łączy biznes związany 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 Kolonii lub Stuttgarcie 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 2022 obejmować będzie
następujące segmenty:

-Drewno / Maszyny do obróbki drewna
-Metal / płyty / rolki / prefabrykaty / maszyny do metalu
-Urządzenia i ubrania ochronne
-Narzędzia i wyposażenie
-Kotwienie i mocowania / gwoździe / piny do paneli / łączniki
-Technologia ekologiczna / materiał budowlane / zielony dach / dachy
energetyczne
-IT / oprogramowanie
-Technologia słoneczna / fotowoltaiczna / energia solarna
-Hydroizolacja / folie wodoodporne / profile uszczelniające / systemy rynnowe
-Dachy spadziste / dachówki i armatura / łupki cementowo-włókniste i okucia /
części akcesoriów do dachów / kominki
-Konstrukcja szkieletowa / inżynieria drewna / systemy konstrukcji
-Izolacja cieplna, spadzista, dźwiękowa
-Płyty konstrukcyjne / gipsowe / podbudowa / materiał konstrukcyjny arkusza
-Konstrukcja dachu / kompletne systemy
-Płaskie dachy / bitumy i polimery / plastikowa folia / powłoki elastomerowe
-Zielony dach / maty bezpieczeństwa / podłoża roślinne
-Dźwigi / rusztowania / drabiny / podnośniki / pojazdy silnikowe / maszyny

Podczas ostatniej edycji targów w 2020 r. zaprezentowało się 607 wystawców z 29
krajów, a na ich ekspozycję przybyło ponad 51 tys. odwiedzających.



W 2022 r. wystawcy otrzymają do dyspozycji 4 nowoczesne hale wystawiennicze
podzielone tematycznie oraz teren otwarty do prezentacji dźwigów, rusztowań,
pojazdów specjalnych itp.
Rejestracja wystawców jest już otwarta i zachęcamy do składania aplikacji w
celu uzyskania korzystnej lokalizacji. Ewentualna rezygnacja jest możliwa
bezkosztowo do końca sierpnia br. Również, gdyby targi musiały być odwołane
wystawcy nie ponoszą żadnych opłat targowych.

Warunki i koszty udziału w targach DACH+HOLZ International 2022:

Stoisko w hali (min. 15 m2):

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony) 185 € / m2

 Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 203 € / m2

 Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 218 € / m2

 Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 224 € / m2

Stoisko na terenie otwartym 130 € / m2

Powyższe ceny obejmują powierzchnię wystawienniczą (bez kosztów zabudowy stoiska).

Pozostałe opłaty:
Wpis do katalogu (drukowanego + online) – 425 €
Opłata za prąd – 9 €/m²
AUMA (niemiecka organizacja targowa) – 0,60 €/m²
My Business (vouchery, statystyki, przewodnik) – 12,50 €/m²
Opłata za ewentualnych podwystawców – 395 € (+ obowiązkowy wpis katalogowy)

Ponadto organizatorzy oferują pakiety tj. stoisko + zabudowa + wyposażenie w cenie:

Stoisko szeregowe All-inclusive: 306,50 € /m²
Stoisko narożne All-inclusive: 324,50 € /m²

Wszelkie dodatkowe informacje, formularz zgłoszeniowy uzyskają Państwo w:

Biurze Targów Monachijskich i GHM w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa,
tel. 22 624 94 78, 22 850 20 42
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl
www.dach-holz.com

Współpracujące z nami biura podróży ułatwią Państwu zorganizowanie podróży i
pobyt w Kolonii.

Zapraszamy do Kolonii !
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