
Szanowni Wystawcy Targów BAU wMonachium,

Rozpoczynamy rejestrację wystawców na kolejną edycję targów BAU, które odbędą się w dniach 17-
22.04.2023 r. w Monachium. Formularz aplikacji jest już dostępny a
termin przesyłania zgłoszeń upływa 6.09.2021 r.

Targi przez szereg ostatnich edycji cieszą się niezmiennie ogromnym powodzeniem. W styczniu 2019
ustanowiono kolejny rekord - ponad 2280 wystawców! z 45 krajów i ponad 250.000 odwiedzających
szczelnie wypełniło wszystkie dostępne przestrzenie monachijskich hal targowych.
Rośnie też rola Polski na BAU, która nie licząc gospodarzy była 4 krajem pod względem ilości
wystawców i 6-tym pod względem odwiedzających gości.
Przypominamy, że zainteresowanie wystawców przekracza możliwości organizatorów i niestety część
aplikujących nie mogła otrzymać stoiska na ostatnich targach.

Jako dotychczasowi uczestnicy targów mają Państwo pierwszeństwo w przydziale lokalizacji pod
warunkiem zgłoszenia swojego udziału w wyznaczonym terminie.
Nowi uczestnicy będą przyjmowani w miarę dostępności miejsc, ich szansa na udział będzie
większa, jeżeli prześlą swoje aplikacje w terminie.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie online na: www.bau-muenchen.com

Targi BAU to największe na świeciewiodące targi architektury, materiałów i systemów
budowlanych.
Targi adresowane są przed wszystkim do liderów biznesu architektury, budownictwa i zarządzania, a
więc do architektów, designerów, inżynierów budownictwa, planistów, inwestorów, przemysłu
budowlanego, handlowców i dystrybutorów materiałów budowlanych, naukowców itd.
Głównym ich celem jest prezentacja innowacji i rozwoju budownictwa mieszkalnego, przemysłowego,
użytkowego oraz wnętrz.

Zakres tematyczny targów to:

Aluminium – profile, systemy aluminiowe, maszyny do obróbki, fasady
BAU-IT – oprogramowanie, sprzęt komputerowy, technologia pomiarowa, cyfrowe rozwiązania
Chemia – tynki, lakiery, farby, kleje, materiały izolacyjne, ochrona przed zimnem, ciepłem i ogniem
Wykładziny podłogowe – parkiety, laminaty, listwy i profile, technologia do układania podłóg
Konstrukcje dachowe – materiały do budowy dachów i kominów, okna i membrany dachowe
Energia / Systemy budynków / Technologia solarna – technologia klimatyzacji i wentylacji
Płytki / Ceramika – fasady, wyposażenie sanitarne, akcesoria
Światło / inteligentny budynek – systemy osłon przeciwsłonecznych, paski świetlne, windy
Szkło – materiały budowlane, systemy fasadowe, konstrukcje szklane, folie

https://bau-muenchen.com/en/exhibitors/application/application-main-exhibitors/


Drewno – systemy fasadowe, schody, materiały i konstrukcje drewniane, licówki
Kamień / płyty / bruk / marmur – systemy fasadowe, cegły klinkierowe, pokrycia podłogowe
Zamki / Zabezpieczenia – cylindry, systemy kontroli dostępu i przeciwwłamaniowe, automatyka
Stal / Stal nierdzewna / Cynk / Miedź – systemy fasadowe, profile budynków, powierzchnie
Kamienie / Gleby / Materiały budowlane i rozwiązania do łączenia – rodzaje betonów, konstrukcje
prefabrykowane i modułowe, materiały budowlane, cegła, suche wykończenia wnętrz
Systemy bram i parkowania – technologia napędu bram, systemy i automatyka
Drzwi i okna – drewno, aluminium, plastik, szkło

W/w ekspozycje prezentowane są w 19 ściśle tematycznie podzielonych halach.

Warunki uczestnictwa w targach BAU 2023 są następujące:

1/ Minimalna powierzchnia stoiska 20 m²

2/ Ceny (netto):

Wynajem powierzchni:
- stoisko szeregowe (otwarte z jednej strony) 226 EUR/m²
- stoisko narożne (otwarte z 2 stron) 237 EUR/m²
- stoisko końcowe (otwarte z 3 stron) 253 EUR/m²
- stoisko wyspowe 272 EUR/m²

Ryczałt za usługi techniczne: 25 EUR/m²
Opłata targowa AUMA: 0,60 EUR/m²
Opłata za wywóz śmieci 8,50 EUR/m²
Obowiązkowy wpis do katalogu 1200 EUR
Ewentualne zgłoszenie podwystawcy 900 EUR
Ewentualna opłata za 1m² stoiska piętrowego 50% ceny powierzchni

Dodatkowe informacje o targach dostępne są na stronie targów:
https://bau-muenchen.com/ oraz w naszym biurze.
Chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Z poważaniem

Grzegorz Grabarczyk
Dyrektor

Biuro Targów Monachijskich w Polsce/
Polnische Vertretung der Messe München International
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. +48 22 850 20 42
faks + 48 22 624 94 78
email: ggrabarczyk@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl
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