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Kraj Zapowiedź

Organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” 

(IGWP) targi są nie tylko okazją do zaprezentowania najno-

wocześniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, 

urządzeń, usług, ale stwarzają również możliwość wymiany 

doświadczeń, poglądów, twórczych dyskusji. Są adresowane 

nie do masowego odbiorcy, wrażliwego na reklamę, ale do 

wysokiej klasy specjalistów, którzy jeśli nie obejrzą, nie dotkną 

urządzenia – nie uwierzą. Targi WOD-KAN taką możliwość 

stwarzają.

W 2010 r. już po raz drugi spotkamy się w Centrum Tar-

gowo-Wystawienniczym na terenach Leśnego Parku Kultury 

i Wypoczynku w bydgoskim Myślęcinku. Pięknie położony, 

malowniczy teren targowy pozwala na dużą elastyczność przy 

projektowaniu stoisk, a także umożliwia swobodny dojazd 

wszystkim zainteresowanym. W związku z tym planowana 

jest odmienna od poprzednich organizacja parkingów, która 

poprawi komfort wystawców, ale też umożliwi zwiedzającym 

dojazd bezpośrednio do terenów wystawienniczych. Inwestycja 

Centrum jest nadal na etapie realizacji. Oddano już do użytku 

teren otwarty o powierzchni ponad 1 ha. W bieżącym roku 

miasto Bydgoszcz rozpocznie budowę nowej hali targowej, bo-

wiem podobnie jak IGWP, jest zainteresowane stworzeniem 

możliwie najlepszych warunków wystawienniczych. W ostatnim 

czasie poprawiła się także infrastruktura drogowa Bydgoszczy, 

powstały nowe, luksusowe hotele. Wypiękniało całe miasto.

Rozwój wszystkich dziedzin gospodarki powoduje ciągłą 

potrzebę doskonalenia kontaktów z klientami, dlatego Biuro 

Organizacji Targów uruchomiło nowy, profesjonalny portal 

internetowy: www.targi-wod-kan.pl. Ułatwi on wszystkim 

zainteresowanym, zarówno wystawcom, jak i zwiedzającym, 

dostęp do bieżących informacji o targach. Każdy znajdzie tu 

informacje dla siebie – aktualności organizacyjne dla wystaw-

ców, a dla osób zamierzających odwiedzić wystawę – rejestracja 

online oraz bezpłatny bilet elektroniczny. Raz w miesiącu do 

zainteresowanych osób – wystawców i osób z branży – wysyłany 

będzie newsletter z najnowszymi informacjami na temat targów. 

Tegoroczną nowością, która znajdzie się na stronie targowej, jest 

wirtualne miasto, czyli internetowy przewodnik po targach. 

Chcemy w ten sposób ułatwić zwiedzającym dotarcie do okre-

ślonych klientów za pomocą elektronicznej mapy umieszczonej 

na naszej WWW.

Już teraz, chociaż do rozpoczęcia targów jeszcze sporo czasu, 

ponad 90% powierzchni zostało zajęte przez wystawców. 

Ogromne zainteresowanie zauważyć także można ze strony osób 

oraz instytucji związanych z branżą, które zamierzają w tym 

roku przyjechać do Bydgoszczy. Oczywiście, przedstawiciele 

Ugruntowana pozycja i dobra tradycja targów WOD-KAN

Targi WOD-KAN 18–20 maja 2010 r. w Bydgoszczy
 ❚ Dorota Jakuta, komisarz targów, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

W maju, jak co roku od 18 lat, spotkamy się na Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 
w Bydgoszczy. To niewątpliwie największa w kraju i jedna z większych w Europie imprez wystawienniczych branży wodociągowo-kanali-
zacyjnej.
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przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów – 

jako stali goście wystawy – także nas nie zawiodą. Przewidujemy, 

że w 2010 r. targi WOD-KAN odwiedzi ok. 10 tysięcy gości.

Każdego roku bydgoskiej imprezie wystawienniczej towarzy-

szą konferencje, w których uczestniczą władze kraju, uczeni, 

a przedmiotem dyskusji są ważne, wymagające rozstrzygnięć 

problemy branżowe, dotyczące jednak przyszłości całego kraju. 

W tym roku będzie podobnie. Jedna z konferencji poświęcona 

będzie zielonej energii. Branża wodno-kanalizacyjna to bardzo 

energochłonny sektor gospodarki, stąd zainteresowanie obniża-

niem własnych kosztów w tym zakresie i poszukiwanie nowych 

możliwości. IGWP zaprasza fi rmy zainteresowane tematyką 

zielonej energii na tegoroczne targi.

Przygotowywane są również spotkania bilateralne, które 

umożliwią skontaktowanie klientów z bankami kredytującymi 

inwestycje oraz zebranie informacji na temat możliwości do-

fi nansowania z UE projektów wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Wszystko to dzięki podjęciu przez IGWP współpracy z Toruńską 

Agencją Rozwoju Regionalnego, która nie tylko przedstawi na 

specjalnym, krótkim szkoleniu możliwości pozyskiwania alter-

natywnych źródeł fi nansowania inwestycji, ale także umożliwi 

kontakt ze swoimi konsultantami w specjalnie do tego przygo-

towanych punktach.

Dodatkową atrakcją WOD-KAN 2010 będą konkursy, a wśród 

nich ten najważniejszy – Grand Prix targów WOD-KAN. Do-

tychczasowi laureaci wiedzą, iż dzięki tej nagrodzie są rozpo-

znawalni w branży, a na targach mogą liczyć na dodatkowe 

promocje.

Jak każdego roku, wystawcy spotkają się także na koncercie 

galowym i zabawią się na wspólnej biesiadzie. Tutaj także czekają 

na wszystkich nowości-niespodzianki.

Pragniemy, by nasi wystawcy odnosili jak najwięcej korzyści 

z możliwości bezpośrednich kontaktów z głównymi inwesto-

rami w branży – przedstawicielami fi rm wodociągowo-kana-

lizacyjnych i samorządów. By mieli szansę poznać i zmierzyć 

się z konkurencją krajową i zagraniczną. Pragniemy również, 

by przedstawiciele przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych 

i samorządów mieli okazję do poznania nowości technicznych, 

wymiany doświadczeń i spotkań integrujących środowisko.

Chcemy, by zadowoleni byli również zwiedzający nasze targi. 

Są zawsze miłymi gośćmi, którzy uczestnicząc w wystawie, po-

dziwiając pięknie zaaranżowane stoiska, przyglądając się poka-

zom, poznają branżę wodociągowo-kanalizacyjną, jej problemy 

i możliwości ich rozwiązywania, wzbogacają też swoją wiedzę 

o konieczności ochrony środowiska i kierunkach rozwoju coraz 

bardziej zintegrowanego świata.

Zapraszam na targi WOD-KAN 2010 do Bydgoszczy. Spo-

tkajmy się 18–20 maja, by jak zawsze razem decydować o roz-

woju naszej branży i przyszłości kraju.

Biuro Organizacji Targów WOD-KAN

Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie

ul. Jana Kasprowicza 2

85-073 Bydgoszcz

wod-kan@igwp.org.pl

www.targi-wod-kan.pl




