
W jesiennym kalendarzu targowym Expo Silesia zaplanowano 

m.in. dwie duże wystawy: Targi Maszyn Budowlanych, Urządzeń 

i Technologii dla Infrastruktury INFRA-Meeting (www.inframe-

eting.pl) oraz Targi Technologii, Produkcji i Wykorzystania Betonu 

ExpoBeton (www.expobeton.pl). Obie imprezy targowe odbędą się 

jednocześnie w dniach od 10 do 12 września br.

Do sosnowieckiego Centrum Targowo-Wystawienniczego przy-

jadą przedstawiciele wszystkich branż, które są związane z „two-

rzywem betonowym”, począwszy od fazy przygotowania surowców, 

poprzez technologię produkcji, aż do pomysłów na wykorzystanie. 

Tego typu targi odbędą się w Polsce po raz pierwszy.

W nowoczesnej hali wystawienniczej zaprezentują się m.in. pro-

ducenci akcesoriów betonowych, kostki betonowej, różnego typu 

maszyn oraz przedstawiciele pracowni informatycznych i studiów 

projektowych. Architekci przedstawią najnowsze projekty z wyko-

rzystaniem betonu jako nowoczesnego tworzywa.

Wystawa technologii, urządzeń i surowców w przemyśle betono-

wym będzie świetną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy 

producentami a użytkownikami oraz do podzielenia się pomysłami 

na wykorzystanie kostki brukowej i elementów małej architektury 

z betonu.

Wraz z targami ExpoBeton odbędą się II Targi Maszyn Budowla-

nych, Urządzeń i Technologii dla Infrastruktury INFRA-Meeting, 

w ramach których zostaną zorganizowane konferencje, pokazy 

i konkursy dla wystawców. Targi te są adresowane do wszystkich 

instytucji, fi rm i osób związanych z rozwojem infrastruktury dro-

gowej, kolejowej i lotniczej.

W programie imprezy przewidziano prezentację sprzętu zwią-

zanego z systemami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym wy-

darzeniem interesują się fi rmy wykonawcze i podwykonawcy dróg, 

architekci, projektanci, środowiska naukowe związane z branżą, 

fi rmy specjalizujące się w wyburzeniach i inne, wykorzystujące 

w swej działalności ciężki sprzęt.

Podczas targów INFRA-Meeting odbędzie się Konwent Dyrek-

torów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Osoby odpowiedzialne za 

utrzymanie dróg wojewódzkich będą rozmawiać m.in. o nowych 

inwestycjach na terenie województwa śląskiego.
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