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Targi od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Zarówno 
liczba producentów prezentujących swoje produkty, jak i po-
wierzchnia wystawowa zwiększały się z  edycji na edycję. 
W 2013 r. w ekspozycji udział wzięło niemal 400 wystawców.

Targi są nie tylko miejscem prezentowania najnowocześniej-
szych rozwiązań technicznych, technologicznych, urządzeń, 
usług, ale także platformą wymiany doświadczeń, poglądów, 
twórczych dyskusji. Branża wodociągowo-kanalizacyjna – je-
den z największych inwestorów w Polsce – potrzebuje ciągle 
nowych i doskonalszych produktów, a w Bydgoszczy można 
je oglądać, dotykać, sprawdzać, jak działają. Nasze targi adre-
sowane są do wysokiej klasy specjalistów: wystawców i osób 
zainteresowanych prezentowanymi nowościami. To w tej 
chwili niewątpliwie największa w kraju i jedna z większych 
w Europie imprez wystawienniczych branży wodociągowo-
-kanalizacyjnej.

Pragniemy, aby 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, 
aby przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan i samorządów 
mieli okazję do poznania nowości technicznych, wymiany do-
świadczeń i spotkań integrujących środowisko. Spodziewamy 
się także delegacji z zagranicznych przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. 

Każdego roku bydgoskiej imprezie targowej towarzyszą kon-
ferencje organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi 
Polskie”, w których uczestniczą władze kraju, przedstawiciele 
nauki, praktycy, a przedmiotem debaty są ważne, wymagające 
rozstrzygnięć problemy branżowe, ale dotyczące przyszłości 
całego kraju. Również wystawcy zapraszają na pokazy, pre-
zentacje, dyskusje. Dodatkową atrakcją targów WOD-KAN są 
konkursy, a wśród nich konkurs na najciekawszą ekspozycję oraz 
ten najważniejszy – o statuetkę Grand Prix targów WOD-KAN. 
Dotychczasowi laureaci wiedzą, że dzięki tej nagrodzie są roz-
poznawalni w branży. Jak każdego roku, wystawcy i członkowie 
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” będą bawić się na 
wspólnej biesiadzie, podczas której wręczone zostaną nagrody 
targowe. Tutaj także czekają niespodzianki.

Chcemy, by zadowoleni byli również zwiedzający nasze targi – 
niekoniecznie związani z branżą. Są zawsze miłymi gośćmi, którzy 
uczestnicząc w wystawie, zapoznając się z rozwiązaniami stoso-
wanymi w naszym sektorze, podziwiając stoiska, przyglądając się 
pokazom, biorąc udział w konferencjach, poznają branżę wodocią-
gowo-kanalizacyjną, jej problemy i możliwości ich rozwiązywania. 
Wzbogacają też swoją wiedzę o konieczności ochrony środowiska 
i kierunkach rozwoju coraz bardziej zintegrowanego świata.

Dołożymy wszelkich starań, aby XXII targi WOD-KAN były 
wyjątkowe, a wspólnie spędzony czas wszystkim wystawcom 
oraz zaproszonym gościom przyniósł wiele satysfakcji i miłych 
wspomnień. Zapraszamy do Bydgoszczy 20–22 maja 2014 r.

XXII targi WOD-KAN 2014 
w Bydgoszczy
tekst: DOROTA JAKUTA, dyrektor Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, komisarz targów
zdjęcia: IGWP

20 maja 2014 r. rozpoczną się XXII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 
2014. Jak co roku, targi odbędą się w Bydgoszczy, na terenach Centrum Wystawienniczo-Targowego w Myślęcinku.
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