
Tradycyjnie targi odbędą się w Centrum Targowo-Wystawienni-

czym na terenach Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w byd-

goskim Myślęcinku. To pięknie położony, malowniczy obszar, 

gdzie odczuwa się bliskość przyrody.

Utworzony w 2010 r. portal internetowy www.targi-wod-kan.

pl ułatwia dostęp do bieżących informacji o targach wszystkim 

zainteresowanym. Każdy znajdzie tu aktualne informacje dla 

siebie: wystawcy – aktualności organizacyjne, osoby zamierzające 

odwiedzić wystawę – rejestrację online.

W tym roku zainteresowanie targami WOD-KAN ze strony 

wystawców jest zdecydowanie większe niż w latach poprzednich. 

Fakt ten znajduje potwierdzenie w sprzedaży powierzchni pod 

ekspozycje – zwiększyła się ona o ponad 1000 m2 w stosunku do 

2010 r., osiągając poziom 14 000 m2 netto. Ogromne zaintereso-

wanie udziałem w tragach wykazują również osoby i instytucje 

związane z branżą. Oczywiście, przedstawiciele przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów, jako stali goście 

wystawy, także nas nie zawiodą. Przewidujemy, że w 2011 r. targi 

WOD-KAN odwiedzi, podobnie jak rok wcześniej, ok. 10 000 gości.

Każdego roku bydgoskiej imprezie wystawienniczej towarzy-

szą konferencje, w których uczestniczą m.in. przedstawiciele 

administracji państwowej i naukowcy, a przedmiotem dyskusji 

są ważne, wymagające rozstrzygnięć problemy branżowe, do-

tyczące jednak przyszłości całego kraju. W tym roku będzie 

podobnie. Konferencja organizowana corocznie przez Izbę Go-

spodarczą „Wodociągi Polskie” poświęcona będzie systemowi 

benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 

w Polsce oraz standardom branżowym. W lutym 2010 r. Izba 

rozpoczęła prace mające na celu stworzenie krajowego systemu 

benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Zorganizowano system umożliwiający obiektywne porównywa-

nie efektywności działalności tych spółek z uwzględnieniem ich 

lokalnej specyfi ki. Efektem końcowym pracy grupy roboczej jest 

projekt stanowiący polski wariant branżowy benchmarkingu, 

zawierający dobór wskaźników służących ocenie funkcjonowania 

sektora. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” we współpracy 

z przedstawicielami nauki i praktykami opracowuje standardy 

branżowe.  Konferencja stwarza możliwość poinformowania 

zainteresowanych o propozycjach standardów już opracowanych 

i dyskusji nad kolejnymi pozycjami, które pomogą w funkcjono-

waniu przedsiębiorstw.

Przygotowywane są również spotkania bilateralne. Celem 

tych spotkań jest ułatwienie kontaktów klientów z instytucjami 

kredytującymi inwestycje, a także stworzenie dodatkowej moż-

liwości zebrania informacji na temat dofi nansowania projektów 

wodociągowo-kanalizacyjnych z funduszy UE. Kontynuacja 

podjętej w 2010 r. przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” 

współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego umożliwi 

zainteresowanym uczestnikom wystawy konsultacje z pracow-

nikami Agencji w specjalnie do tego przygotowanym punkcie.

Dodatkową atrakcją targów będą konkursy, a wśród nich ten 

najważniejszy – o statuetkę Grand Prix Targów WOD-KAN. 

Dotychczasowi laureaci wiedzą, że dzięki tej nagrodzie są lepiej 

rozpoznawalni w branży.

Jak każdego roku wystawcy spotkają się także na koncercie 

galowym i zabawią się na wspólnej biesiadzie. Tutaj także czekają 

na wszystkich niespodzianki.

Pragniemy, aby nasi wystawcy odnosili jak najwięcej korzyści 

z możliwości bezpośrednich kontaktów z głównymi inwesto-

rami w branży – przedstawicielami fi rm wodociągowo-kanali-

zacyjnych i samorządów. By mieli szansę poznać i zmierzyć się 

z konkurencją krajową i zagraniczną. Pragniemy również, aby 

przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 

i samorządów mieli okazję do poznania nowości technicznych, 

wymiany doświadczeń i spotkań integrujących środowisko.

Zadowoleni powinni być również zwiedzający. Są zawsze mi-

łymi gośćmi, którzy uczestnicząc w wystawie, podziwiając stoiska, 

przyglądając się pokazom, poznają branżę wodociągowo-kanali-

zacyjną, jej problemy i możliwości ich rozwiązywania, wzbogacają 

też swoją wiedzę o sposobach ochrony środowiska i kierunkach 

rozwoju coraz bardziej zintegrowanego świata.

Zapraszam na targi WOD-KAN 2011 do Bydgoszczy, aby jak za-

wsze razem decydować o rozwoju 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

Już po raz 19. spotykamy się na Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy 
(24–26 maja 2011 r.). Organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” są miejscem prezentacji najnowocześniejszych rozwią-
zań technicznych, technologicznych, urządzeń, usług, ale także platformą wymiany doświadczeń, poglądów, twórczych dyskusji. Targi ad-
resowane są do wysokiej klasy specjalistów. To niewątpliwie największa w kraju i jedna z większych w Europie imprez wystawienniczych 
branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

19. targi WOD-KAN w Bydgoszczy
 ❚ Dorota Jakuta, komisarz targów

Wod-Kan Bydgoszcz
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