
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wizyty podczas 33 edycji Światowych Targów Maszyn Budowlanych, Maszyn do
Produkcji Surowców Budowlanych, Maszyn Górniczych, Pojazdów Specjalnych oraz Sprzętu
Stosowanego w Budownictwie – czyli bauma 2022.

Ta absolutnie największa impreza targowa na świecie mimo niedawnej pandemii zapowiada się
bardzo dobrze. Już od wielu miesięcy wyprzedana jest cała imponująca rozmiarem powierzchnia
wystawowa. Poprzednia edycja w 2019 r. zgromadziła ok. 3500 wystawców na powierzchni 614.000
m². Łącznie w ciągu 7 dni targowych wystawę obejrzało ponad 620.000 odwiedzających z 217
krajów świata! To nie są targi, które można zwiedzić w ciągu jednego dnia. Planując podróż do
Monachium warto sobie zarezerwować kilka dni.

Główne działy tematyczne targów:

1. Na terenie budowy:
- pojazdy budowlane, maszyny budowlane
- dźwigi i taśmociągi
- systemy, urządzenia i narzędzia
- obróbka betonu
- prace, rusztowania, instalacje na terenie robót
- bezpieczeństwo, monitoring, technologie cyfrowe

2. Górnictwo i obróbka surowców:
- maszyny wydobywcze
- maszyny do obróbki surowców

3. Produkcja materiałów budowlanych:
- cement, wapno, gips
- maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów, druk 3D
- maszyny, wytwórnie do produkcji asfaltu
- maszyny, wytwórnie zaprawy, tynku, wylewek itp.
- obróbka kamienia
- maszyny do przeróbki odpadów z elektrowni (popioły, żużle, itp.)
- obróbka, transport, pakowanie materiałów budowlanych

4. Komponenty i usługi:
- techniki transmisyjne, technologie płynów, urządzenia energetyczne
- akcesoria i części zamienne
- usługi
- procesy kontroli i pomiary
- komunikacja i nawigacja
- bezpieczeństwo pracy

Targi bauma to miejsce, gdzie spotykają się wszyscy liderzy przemysłu maszyn i pojazdów
budowlanych. Tu odbywają się światowe premiery, tu odkrywamy innowacyjne rozwiązania.
Jesteśmy świadkami prezentacji produktów i pokazów na żywo. Tu spotykają się producenci,
handlowcy i eksperci z całego świata i nawiązują kontakty biznesowe. Wyznaczane są kierunki
rozwoju i światowe standardy przemysłu. Oprócz stoisk wystawienniczych i szerokiej gamy



produktów warto zwrócić uwagę na program towarzyszący, w tym bauma Forum, oraz cały cykl
spotkań, pokazów i prezentacji, których program jest dostępny na: https://bauma.de/en/trade-
fair/supporting-program/

Targi bauma z uwagi na ogrom swojej ekspozycji trwają aż 7 dni, tj od 24-go do 30-go października.

Dni i godziny otwarcia targów bauma 2022:

poniedziałek-piątek 9:30 - 18:30
sobota 8:30 - 18:30
niedziela 9:30 - 16:30

Informacje dotyczące cen i sposobu zamawiania biletów wstępu na targi bauma 2022:

Bilety wstępu należy zakupić online poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie
https://bauma.de/en/visitors/tickets-vouchers/

Bilet
1- dniowy

Bilet
3-dniowy

Bilet na
całe targi

Bilet grupowy
(1-dzień, min. 10 osób)

Bilet grupowy
(3 dni, min. 10 osób)

Bilet zwykły
29 EUR 59 EUR 75 EUR 29 EUR 59 EUR

Bilet
GoGreen* 34 EUR 64 EUR 80 EUR 34 EUR 64 EUR

*GoGreen to przyjazne klimatowi bilety, z których różnica ceny wspiera projekty zrównoważonego rozwoju,
mające na celu redukcję emisji CO₂. Zakup biletu GoGreen jest dobrowolny.

UWAGA – Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa wyłącznie kartą kredytową,
przez Paypal lub Giropay.

 Po dokonaniu płatności na podany przez Państwa w trakcie rejestracji adres e-mailowy
przesyłany jest bilet wstępu. Można go też pobrać samemu po zakończeniu procedury.

 Bilet można wydrukować lub zapisać na telefonie.
 Fakturę za bilet wstępu można wygenerować samodzielnie po dokonaniu rejestracji w

systemie rezerwacyjnym, jest też ona wysyłana na podany podczas rezerwacji adres e-
mailowy.

Więcej informacji na temat targów, procedury zamawiania biletów itp. uzyskają Państwo w:

Biurze Targów Monachijskich
Al. KEN 47/58 , 02-797 Warszawa,

tel. (22) 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie www.bauma.de

Polecamy pozostałe targi bauma na świecie:

Szanghaj, 22-25.11.2022 Delhi, 31.01. - 3.02.2023 Sao Paulo, 30.08. – 2.09.2022
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