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Wodociągi Poznań

Premierowa edycja Międzynarodowych 

Targów Branży Wodno-Kanalizacyj-

nej WODOCIĄGI, trwająca od 26 do 

29 kwietnia 2010 r., i towarzyszące jej 

Międzynarodowe Targi Instalacyjne 

INSTALACJE, Międzynarodowe Targi 

Kominkowe KOMINKI, Międzynaro-

dowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa 

i Ratownictwa SAWO oraz Międzynaro-

dowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX, 

zgromadziły na terenie Międzynarodo-

wych Targów Poznańskich 30 tysięcy 

zwiedzających, którzy na powierzchni 

wystawienniczej 46 500 m2 mieli moż-

liwość zapoznania się z ofertami tysiąca 

wystawców z całej Europy. Blisko 600 

nowości rynkowych czekających na go-

ści, a także liczne konferencje, konkursy, 

zawody i pokazy sprawiły, że targi były 

bez wątpienia istotnym i potrzebnym 

spotkaniem branży.

Szeroka rozpiętość tematyczna

W ramach targów WODOCIĄGI 

przedstawiono szeroką i kompleksową 

propozycję skupioną wokół tematyki 

technologii ujmowania i uzdatniania 

wody, technologii oczyszczania ścieków, 

infrastruktury wodociągowej i kanaliza-

cyjnej, pomp i pompowania, aparatury 

do regulacji, pomiarów i analiz, maszyn 

i urządzeń do budowy, utrzymania i re-

nowacji sieci wodociągowych, usług z za-

kresu projektowania, oprogramowania 

i doradztwa.

Targi WODOCIĄGI, jako ściśle sprofi -

lowane spotkanie dostawców technologii 

i rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-

kanalizacyjnej, były doskonałą okazją do 

nawiązania kontaktów i budowania relacji 

pomiędzy inwestorami, eksploatatorami, 

projektantami oraz wykonawcami obiek-

tów tej infrastruktury.

Waterworks Forum – ważkie tematy, 

inspirujące rozmowy

W ramach tegorocznych targów WO-

DOCIĄGI fi rmy Aquanet i Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. zorga-

nizowały dwudniową międzynarodową 

konferencję Waterworks Forum.

Pierwszy dzień poświęcony był tema-

tyce związanej z inwestycjami w branży 

wodno-kanalizacyjnej i pozyskiwaniem 

źródeł na ich fi nansowanie. Tegoroczne 

Waterworks Forum miało na celu z jednej 

strony pokazać możliwości wyboru opty-

malnych i dostępnych źródeł fi nansowa-

nia inwestycji w okresie wzmożonego 

zapotrzebowania na te środki i pomóc 

określić poziom wiarygodności kredy-

towej przedsiębiorstw wodociągowych. 

Z drugiej strony spotkanie zaakcentowało 

kwestię wpływu kosztownych inwestycji 

na rating przedsiębiorstw wodociągowych 

w Polsce oraz wskazało na podobieństwa 

i różnice fi rm tego sektora z Europy Za-

chodniej i Środkowo-Wschodniej. Drugi 

dzień konferencji dotyczył tworzenia ta-

ryf strefowych. Szczegółowo omówiono 

problem strefowania taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków. Tematyka ta została zaprezen-

towana przede wszystkim na podstawie 

rzeczywistych doświadczeń dużych pol-

skich przedsiębiorstw wodociągowych 

(Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Po-

znań), a także uzupełniona o fachową 

wiedzę praktyczną Grzegorza Gałabudy 

oraz specjalistki z zakresu prawa antymo-

nopolowego mec. Agnieszki Stefanowicz-

Barańskiej, partnera w kancelarii Salans.

Zajmujące wydarzenia merytoryczne 

dla profesjonalistów

Sporym zainteresowaniem cieszyła się 

konferencja Wodociągowe układy pom-

powe regulowane i nieregulowane. Referat 

dyskusyjny na podstawie książki POM-

POWNIE (WNT, 2003), zorganizowana 

przez czasopismo „POMPY – POM-

POWNIE”. Przebiegające w przyjaznej 

atmosferze spotkanie była dobrą okazją 

do dyskusji ze specjalistami.

Z kolei podczas konferencji Innowa-

cyjny system kanalizacji niskoszumowej 

POLIphon – nowa wersja 2010. Profesjo-

nalne oprogramowanie do projektowa-

nia kanalizacji niskoszumowej Instal-

Soft , zorganizowanej przez Poliplast we 

współpracy z fi rmą InstalSoft  oraz Mię-

dzynarodowymi Targami Poznańskimi, 

można było zagłębić się w tematykę tego 

zagadnienia i rozwiać wszelkie wątpli-

wości związane z kanalizacją niskoszu-

mową.

Nagrody Międzynarodowych Targów 

Poznańskich 

Tradycyjnie na wszystkich równole-

gle odbywających się targach przyznano 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów 

Poznańskich oraz nagrody Acanthus Au-

reus.

Na targach WODOCIĄGI Złotym Me-

dalem MTP Kapituła konkursu postano-

wiła uhonorować System instalacji nisko-

szumowej POLIPHON fi rmy POLIPLAST 

Sp. z o.o. z Oleśnicy.

Na targowy sukces składają się nie tylko 

znakomite produkty, ale również sposób 

prezentacji. Stoiska, które najbardziej 

sprzyjają realizacji strategii marketin-

gowej fi rmy nagradzane są w konkursie 

Acanthus Aureus. Kapituła konkursu 

targów postanowiła przyznać Złotego 

Akanta fi rmie POLIPLAST Sp. z o.o. z 

Oleśnicy (pawilon 3, stoisko 48).

Kolejna edycja Międzynarodowych 

Targów Branży Wodno-Kanalizacyjnej 

WODOCIĄGI odbędzie się wiosną 2012 r.

Zdjcia: Midzynarodowe Targi 

Poznaskie sp. z o.o.

WODOCIĄGI 
– narodziny nowego miejsca na mapie spotkań branży

 ❚ Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Pierwsze na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odrębne spotkanie sektora wodno-kanalizacyjnego skupiło w pawilonie 
3 przedstawicieli wielu ważnych fi rm, potwierdzając sens organizowania spotkań fachowców z branży i zapoczątkowując nowy cykl spo-
tkań targowych.




