
ŚwiatoweWiodące Targi GospodarkiWodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami

Monachium, 30.05. – 03.06.2022

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejna edycja Światowych Wiodących Targów Ochrony Środowiska – Gospodarka Wodą,
Ściekami, Odpadami i Surowcami - IFAT 2022, które odbędą się w Monachium, jednym z największych i
najnowocześniejszych centrów targowych na świecie.

Targi IFAT to najwyższa światowa klasa. To miejsce, w którym zaprezentowane zostaną najlepsze
rozwiązania dla technologii środowiskowych. Ubiegła edycja w 2018 r. zgromadziła rekordową liczbę 3.305
wystawców z 58 krajów na łącznej powierzchni 260.000 m². Ekspozycję wystawców odwiedziło 142 tysiące
odwiedzających z niemal całego świata.
W obecnej pierwszej po pandemii edycji wystawcy również zarezerwowali całą dostępną powierzchnię
wystawową 18 hal i terenów zewnętrznych. Ich lista jest dostępna na stronie: https://exhibitors.ifat.de/en

Dwie wiodące grupy tematyczne targów to:

1. Gospodarka wodą i ściekami,
czyli zagadnienia inżynierii wodnej, wydobycie i uzdatnianie, budowa zakładów wody i oczyszczalni,
wodociągi i systemy ścieków, dystrybucja wody, ochrona przeciwpowodziowa, analizy i techniki
laboratoryjne, kontrola zanieczyszczeń, a także edukacja, badania naukowe i transfer technologii

2. Recykling i technologie komunalne,
czyli gospodarka odpadami i recykling, pozyskiwanie energii z surowców i odpadów, czyszczenie,
odśnieżanie i utrzymanie dróg, uzdatnianie gleby i odzyskiwanie terenów skażonych, ochrona powietrza i
usuwanie zanieczyszczeń, zrównoważony rozwój przy inwestycjach drogowych, pomiary i kontrola,
usługi związane z recyklingiem, badania naukowe.

Najważniejsze atuty targów IFAT:

1. Największa taka impreza z imponującą ilością profesjonalnych uczestników.
2. Miejsce prezentacji innowacji, najnowszych technologii i bieżących rozwiązań dla rynku.
3. Obecność na targach firm z całej branży i ze wszystkich obszarów tematycznych, zarówno światowych

gigantów jak i średnich i małych firm innowacyjnych.
4. Prezentacja kompletnego zakresu technologii środowiskowych, w zakresie wody, ścieków, odpadów,

obróbki surowców, usług komunalnych – pełny przegląd tematyczny dla odwiedzających.
5. Najwyższej jakości program towarzyszący: konferencje, fora, spotkania, prezentacje firm i technologii.
6. Pokazy na żywo: maszyny, pojazdy, obróbka odpadów, biomasy, technologie wodne.
Pełny program dostępny jest na: https://www.ifat.de/en/trade-fair/supporting-program/

https://exhibitors.ifat.de/en
https://www.ifat.de/en/trade-fair/supporting-program/


Bilety wstępu na targi IFAT 2022:

Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych lub w przedsprzedaży poprzez
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie www.ifat.de

Ceny biletów:
Bilet 1-dniowy Bilet 3-dniowy Bilet na całe

targi
Bilet ulgowy
jednodniowy

zakup on-line 29 EUR 52 EUR 69 EUR -
zakup w kasie 42 EUR 74 EUR 93 EUR 24 EUR
GoGreen* on-line 35 EUR 58 EUR 75 EUR -
GoGreen* w kasie 48 EUR 80 EUR 99 EUR 30 EUR

GoGreen to przyjazne klimatowi bilety, z których różnica ceny wspiera projekty zrównoważonego rozwoju.
Zakup biletu GoGreen jest dobrowolny. Więcej o biletach: https://ifat.de/en/visitors/ticket-prices/

Rejestrujecie się Państwo na stronie targów w zakładce Visitors // Besucher, klikając w link:
Prices/Tickets/Vouchers // Preise/Tickets/Gutscheine. Po zakończeniu rejestracji można dokonać
zamówienia na bilety wstępu na targi. Płatności dokonuje się kartą płatniczą. Bilet należy wydrukować lub
zapisać w smartfonie. Uczestnik mamożliwość samodzielnego wygenerowania faktury.

W okresie trwającej pandemii mogą obowiązywać obostrzenia związane ze wstępem na tereny targowe, wymagające posiadania
certyfikatu szczepień, testów, używania masek itp. Ponieważ sytuacja i obostrzenia ulegają zmianom, proszę śledzić informacje
dotyczące wstępu na stronie targów. Organizator dąży do zapewnienia wszystkim bezpiecznego uczestnictwa w targach zgodnie z
wytycznymi władz i własną koncepcją higieny.

Targi IFAT 2022 odbywać się będą w następujących godzinach:

poniedziałek – czwartek 9:00 – 18:00
piątek 9:00 – 16:00

Adres targów: Messegelände, D-81823, Monachium

Więcej informacji na temat targów, procedury zamawiania biletów wstępu na targi, dojazdu do Monachium i
na tereny targowe itp. uzyskają Państwo w:

Biurze TargówMonachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895Warszawa
tel. 22 620 44 15, 22 850 20 42
www.targiwmonachium.pl

e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie: www.ifat.de

Serdecznie polecamy również regionalne targi IFAT:

20-22.04.2022 Szanghaj 2-4.12.2022 Gandhinagar 03.2023 Istambuł
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