
Szanowni Państwo!

17-22 kwietnia 2023 r. to data kolejnej odsłony Światowych Wiodących Targów Architektury,
Systemów i Materiałów Budowlanych BAU 2023. Ta największa, organizowana w cyklu dwuletnim
impreza branży budowlanej na świecie wyznacza standardy budownictwa. Po przerwie spowodowanej
pandemią targi wracają do edycji stacjonarnej i powrót ten zapowiada się bardzo dobrze. Czteroletnia
przerwa sprawiła, że wystawcy mogą się pochwalić duża liczbą innowacyjnych rozwiązań i nowości,
gdyż branża mimo pandemii nie stała w miejscu. W ubiegłej edycji 2019 roku targi zgromadziły
rekordową liczbę ponad 2200 wystawców z 45 krajów, a odwiedziło je ponad 250 tysięcy gości. W
nadchodzącej edycji również wszystkie 18 hal będzie zajętych stoiskami wystawców, zatem potrzeba
będzie kilka dni na wizytę w Monachium, by zapoznać się z pełną ofertą wystawców.

Swój sukces targi zawdzięczają wysokiej jakości wystawy, na której kompleksowo obecne są wszystkie
działy budownictwa zarówno dla potrzeb konstrukcji przemysłowych jak i mieszkaniowych. W ofercie są
wszelkie materiały, technologie i usługi do robót zewnętrznych i wewnątrz, w nowych budynkach i tych
poddawanych modernizacji. Promowane są najnowsze rozwiązania technologiczne i budownictwo
przyszłości.

Targi BAU adresowane są do wszystkich osób działających w branży budowlanej: inspiracje znajdą
architekci, wykonawcy, użytkownicy a przed wszystkim producenci materiałów i systemów budowlanych.
Wśród wystawców nie zabraknie wytwórców szkła, okien i drzwi, ceramiki budowlanej, chemii, betonu,
aluminium, stali, drewna, dachów, izolacji, inteligentnych systemów dla budynków, oświetlenia i wielu
innych technologii.

Zwracamy uwagę, że kolejne hale targowe poświęcone są konkretnym segmentom i produktom. Warto
więc przed wyjazdem na targi zapoznać się z tematyką poszczególnych hal.

Zakres tematyczny wg hal wygląda następująco:

Hala A1 i A2: Materiały budowlane: beton, cement, cegła, gips, tynki, systemy fasad, izolacje,
materiały wykończeniowe
Hala A3: Konstrukcje dachów: cegły, dachówki, kominy, okna dachowe
Hala A4: Kamień, marmur: fasady, podłogi, klinkier
Hala A4: Ceramika: płytki ceramiczne, fasady, technologie sanitarne, armatura
Hala A5 i A6: Podłogi: parkiety, laminaty, tekstylia, profile, technologie i urządzenia
Hala B0: Inwestycje w przyszłość: renowacje, badania, uczelnie, instytuty, dotacje, organizacje
Hala B1 i C1: Aluminium: profile, systemy, maszyny do obróbki, fasady
Hala B2: Stal, stal nierdzewna, cynk, miedź: profile, systemy, fasady
Hala B2: Energia, systemy, światło słoneczne: klimatyzacja, wentylacja, energia solarna
Hala B3: Bramy, systemy i technologie garażowe i parkingowe
Hala B4 i C4: Zamki, okucia, zabezpieczenia: zamki, okucia budowlane, systemy antywłamaniowe, drzwi
automatyczne, kontrola wejścia



Hala B4 i C4: Okna i drzwi: drewniane, aluminiowe, szklane, plastikowe
Hala B5: Drewno: materiały wykończeniowe, schody, konstrukcje, fasady, forniry
Hala B6: Chemia budowlana: gipsy, lakiery, farby, kleje, uszczelnienia, izolacje
Hala C2: Światło, smart building: osłony słoneczne, światło słoneczne, świetliki, koncepcje światła sztucznego,
automatyka, sterowanie, windy
Hala C3: Szkło: materiały ze szkła, fasady i struktury, folie
Hala C5: BAU-IT: sprzęt IT i oprogramowanie, rozwiązania cyfrowe dla budownictwa, pomiary
Hala C6: Narzędzia budowlane: narzędzia, odzież robocza, bhp

Targom tradycyjnie towarzyszy program konferencji i pokazów, którego szczegóły dostępne są na
stronie targów w zakładce: Supporting program 2023.

Bilety wstępu na targi BAU 2023:

można zakupić wyłącznie online poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie
https://bau-muenchen.com/en/visitors/plan-your-visit/purchase-ticket/

Ceny biletów wstępu na targi BAU 2023
Bilet zwykły Bilet GoGreen*

Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 29,50 € 33,50 €
Bilet 2-dniowy 45,50 € 49,50 €
Bilet na całe targi (6 dni)
Bilet grupowy 1-dniowy (min 10 osób)
Bilet grupowy 2-dniowy (min 10 osób)

59,50 €
29,50 €
45,50 €

63,50 €
33,50 €
49,50 €

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

 Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa tylko kartą płatniczą lub Paypal.
 Wygenerowane bilety można wydrukować i zabrać ze sobą na targi do Monachium lub zapisać

na smartfonie bez konieczności wydruku.
 Rejestrując się online mają Państwo możliwość samodzielnego wygenerowania rachunku.
 Dla grup pow. 10 osób dostępne są bilety grupowe w uproszczonej procedurze zakupu.

Targi BAU 2023 odbywać się będą w następujących godzinach:

poniedziałek -
piątek

9:30 – 18:00

sobota 9:30 – 16:00

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

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

tel. 22 850 20 42
e-mail: info@targiwmonachium.pl

www.bau-muenchen.com
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