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Targi Maszyn Budowlanych i Komunalnych

BUD EXPO



Targi Maszyn Budowlanych i Komunalnych – BUD EXPO które odbędą się w 13-14 września 2019 r.  
w G2A Arena, to wydarzenie dedykowane branży budowlanej. Powstało z uwagi na duże zapotrzebowanie 
rynku – Podkarpacie to jeden z regionów realizujący najwięcej inicjatyw infrastrukturalnych w Polce. 
Na targach BUD EXPO swoją aktualna ofertę zaprezentują m.in. producenci i dystrybutorzy maszyn  
i urządzeń budowlanych.

Dla wystawców
Targi Maszyn Budowlanych i Komunalnych – BUD EXPO to spotkanie producentów, dystrybutorów 
maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego oraz specjalistycznego. Targi stanowią świetny instrument 
efektywnej sprzedaży i są skutecznym narzędziem marketingowym. Na targach przedstawiciele 
firm budowlanych, firm, wyburzeniowych, żwirowni, kopalń odkrywkowych i branż pokrewnych, 
wspierających i współpracujących oraz ich kontrahentów będą mieć możliwość:
• zaprezentowania swoich produktów i usług potencjalnym klientom;
• nawiązania kontaktów biznesowych i handlowych;
• wypromować własną firmę;
• pozyskać nowych klientów;
• zwiększyć sieć sprzedaży produktów.

Zakres branżowy Targów Maszyn Budowlanych i Komunalnych to m.in.:
• maszyny i urządzenia do robót ziemnych;
• maszyny i sprzęty do produkcji i transportu betonu;
• maszyny i urządzenia do prac wykończeniowych;
• specjalistyczne pojazdy budowlane;
• części i komponenty do maszyn budowlanych;
• narzędzia pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne;
• maszyny komunalne;
• osprzęt do ciągników;
• transport budowlany i samochody ciężarowe.

Dla Odwiedzających
Chcesz poznać trendy  branży budowlanej? Szukasz okazji, by „odmłodzić”, rozszerzyć bądź 
uzupełnić swoją kolekcję maszyn i sprzętu pomocniczego? A może zależy Ci na pozyskaniu nowych 
i perspektywicznych kontaktów biznesowych? Zapraszamy na I edycję Targów Sprzętu i Maszyn 
Budowlanych – BUD EXPO.

Dlaczego warto wziąć udział w BUD EXPO?
• zobacz najnowsze produkty i usługi;
• zobacz na żywo ciekawe i innowacyjne maszyny budowlane;
• poznaj najnowsze trendy rynku w dziedzinie budowlanych innowacji;

BUD EXPO



Oferta I edycji Targów obejmuje wynajem powierzchni wewnątrz budynku G2A Arena 
(sala wystawiennicza ) oraz w wybranych wariantach, możliwość dodatkowej ekspozycji  
na parkingach zewnętrznych wokół budynku.

• ścianki działowe białe wys. 250 cm
• instalacja elektryczna (oświetlenie, gniazdo 230 V)
• wykładzina w kolorze ciemnoszarym
• stolik i dwa krzesła
• fryz z nazwą firmy

Project Manager
Adam Rybiński
tel.: 665 329 116
adam.rybinski@cwkoperator.pl

II Project Manager
Wojciech Wąsacz
tel.: 533 391 411
wojciech.wasacz@cwkoperator.pl

KONTAKT

ZABUDOWA

CENA BEZ 
ZABUDOWY

A. Powierzchnia do 10m2 

- (bez ekspozycji 
zewnętrznej)

2 000 ZŁ 2 500 ZŁ

4 000 ZŁ 5 000 ZŁ

6 000 ZŁ

Wycena indywidualna

2 500 ZŁ

7 500 ZŁ

Wycena indywidualna

B. Powierzchnia do 20m2 

+ do 20 m2 ekspozycji 
zewnętrznej

C. Powierzchnia do 30 m2 

+ do 30 m2 ekspozycji 
zewnętrznej

D. Powierzchnia pow. 30 m2  
+ ekspozycja zewnętrzna

D. Boks wystawienniczy
16 m2 (4x4) - Ilość ograniczona

W cenie wynajmu powierzchni wystawienniczej organizator  
zapewnia Wystawcom PAKIET 10 ZAPROSZEŃ na I edycję Targów.

CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ



Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to biznesowe 
serce regionu. Jest położone blisko Rzeszowa – ok. 
10 min. od ścisłego centrum stolicy województwa 
podkarpackiego oraz w sąsiedztwie Portu Lotniczego 
„Rzeszów – Jasionka”. Obiekt usytuowany jest w pobliżu 
dwóch ważnych dróg krajowych: DK9 i DK19, drogi 
ekspresowej S19, a także autostrady A4.
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