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O TARGACH
Targi Narzędziowe Tools & Hardware Show to wydarzenie które  wychodzi naprzeciw  
bieżącym potrzebom przedsiębiorców i fachowców  działających w budownictwie.

Targi Narzędziowe Tools & Hardware Show w Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim  
Idealne miejsce do nawiązania nowych bezpośrednich kontaktów businessowych oraz  
poznania nowych rozwiązań i know-how.

Wydarzenie spośród innych wyróżnia największa dedykowana strefa testów i  pokazów 
narzędzi dedykowanych dla wszystkich rodzajów  prac budowlanych.

ZAKRES TEMATYCZNY
· Piły Tarczowe i Taśmowe
· Technika Diamentowa
· Elektronarzędzia
· Narzędzia Pneumatyczne
· Narzędzia serwisowe
· Spawalnictwo
· Narzędzia i Urządzenia pomiarowe
· Gwoździarki i zszywacze
· Narzędzia Stolarskie
· Narzędzia ręczne
· Systemy zamocowań
· Sprzęt pomocniczy
· Odzież i obuwie robocze
· Akcesoria BHP
· Artykuły Ścierne
· Materiały budowlane
· Chemia Techniczna



DLACZEGO WARTO?

Targi Narzędziowe Tools & Hardware Show w Ptak Warsaw Expo to największe miejsce  
prezentacji profesjonalnych firm narzędziowych działających na polskim rynku. W ciągu 
trzech dni targów każdy fachowiec będzie mógł doświadczyć ciekawych prezentacji oraz  
skorzystać ze specjalnych ofert targowych. Wydarzeniu towarzyszyć będą eventy z poszcze- 
gólnych dziedzin prac między innymi wykończeniowych i stolarskich. Targi Narzędziowe Tools  
& Hardware Show w Ptak Warsaw Expo to wydarzenie w którym każdy mistrz, fachowiec i 
przedstawiciel branży znajdzie coś interesującego dla siebie.

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Przedsiębiorcy i Fachowcy :
· Prac wykończeniowych 
· Monteży suchej zabudowy 
· Malarze 
· Glazurnicy
· Murarze 
· Tynkarze 
·  Stolarze 
· Cieśle 
· Hydraulicy
· Monteży instalacji budowlanych 
· Monteży izolazcji budowlanych  
· Brukarze
· Betoniarze i zbrojarze 
· Dekarze · Blacharze
· Szlifierze · Spawacze
· Mechanicy 
· Pracownicy służby BHP
· Geodeci 
· Uczniowie szkół zawodowych



JAKUB GOSK
DYREKTOR DS. TARGÓW

TEL: +48 507 664 262
E-MAIL:  J.GOSK@WARSAWEXPO.EU 

KACPER KRZYSZCZAK
SPECJALISTA 

DS. ORGANIZACJI TARGÓW

TEL: +48 572 327 009
E-MAIL: K.KRZYSZCZAK@WARSAWEXPO.EU

ZAUFALI NAM 
W POPRZEDNICH EDYCJACH

w w w . w a r s a w t o o l s s h o w . c o m

BUILDING SOLUTIONS - OPIS TARGÓW
Kolejna edycja targów Building Solution odbędzie się w kwietniu 2017 r., 
w największym w tej  części  Europy, Centrum  Targowo-Kongresowym 
Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Building Solutions to  jedno  
z głównych wydarzeń  targowych branży  budowlanej  w  Polsce.  
Celem organizatorów jest  promocja  najnowszych trendów w budownictwie, 
prezentowanych przez liderów oraz firmy, które chcą zaistnieć na rynku.

Targi Building Solution odbędą w terminie 12 - 14 maja 2017 r., poprzedzone giełdą maszyn 
budowlanych, która rozpocznie się 12 maja 2017 r. i potrwa do ostatniego dnia targów. 
Impreza jest dedykowana wystawcom, którzy będą mieli okazję zaprezentować, w 
specjalnej ofercie targowej, swoje produkty i rozwiązania stosowane w nowoczesnym 
budownictwie. To okazja to poznania rynku, zaistnienia nowych marek i produktów, 
nawiązania kontaktów biznesowych oraz zakupu lub  sprzedaży  proponowanych rozwiązań.   
Priorytetem  organizacji wydarzenia jest kreowanie nowego standardu 
targów budowlanych w Polsce oraz  integracja  środowiska  branżowego,  czyli 
firm budowlanych i operatorów maszyn  budowlanych. 
Ważną częścią imprezy będą testy maszyn oraz zjazd szkół budowlanych z Polski i zagranicy.  
Event kierujemy do firm, dilerów i dystrybutorów oraz przedstawicieli gmin  
i miast odpowiedzialnych za inwestycje budowlane.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
ZAINTERESOWANYCH WYSTAWCÓW! 
 
Wypozycjonuj dobrze swoją firmę, wzmocnij markę, wymień się ciekawostkami z branż, 
nawiąż kontakty biznesowe i twórz z nami rynek budownictwa w Polsce.

WWW.BUILDING-SOLUTIONS.PL
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