Międzynarodowe Targi Branży
Komunalnej i targi budowlane
Building Industry Solutions
tekst i zdjęcia: PTAK WARSAW EXPO

26–28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw
Expo w Nadarzynie odbyły się
pierwsze Międzynarodowe Targi
Branży Komunalnej. Zostały połączone z targami budowlanymi
Building Industry Solutions.
Pomysł połączenia imprez wystawienniczych spodobał się zarówno wystawcom,
jak i zwiedzającym, gdyż w obu branżach
wykorzystywane są te same rozwiązania, chociaż do innych celów. Przykładem
mogą być ładowarki przegubowe, niezbędne do załadunku kruszyw na węźle
betoniarskim, ale również trudne do
zastąpienia w sortowni odpadów, gdzie
obsługują linie technologiczne. Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku kompaktowych ciągników, które w branży budowlanej są stosowane np. do czyszczenia nawierzchni przy wyjazdach z terenu
budowy, natomiast w komunalnej – do
utrzymania dróg i terenów zielonych.
Zwiedzając połączone imprezy, można
więc było zapoznać się z ciekawą ofertą
maszyn roboczych, wózków widłowych,
traktorów, śmieciarek, zamiatarek, wywrotek, hakowców, lekkich pojazdów
użytkowych (w tym z napędem elektrycznym), wozów asenizacyjnych, do
transportu wody pitnej czy maszyn do
przetwarzania odpadów. W Nadarzynie
nie zabrakło też dostawców m.in. ogumienia do zastosowań budowlanych i przemysłowych, sprzętu ogrodniczego, dla
arborystów, różnego rodzaju pojemników
na odpady, a nawet wentylatorów i wywietrzników dachowych. Obecne były
również firmy świadczące usługi, jak np.
mycie i malowanie elewacji budynków
miejskich oraz usuwanie graffiti.
Targi uświetniły liczne konferencje
branżowe, na których poruszano naj-

bardziej aktualne zagadnienia dotyczące
gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki wodnej czy elektromobilności. Dużą
atrakcją ostatniego dnia imprezy był drugi
tegoroczny półfinał w konkursie Polskiej
Ligi Operatorów, organizowanym przez
Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych Operator.
Większość firm, które zdecydowały
się na udział w połączonych imprezach,
uważa, że poświęcony na nie czas i środki
finansowe były dobrą inwestycją. Inni
zwracali uwagę na frekwencję zwiedza-

jących, która ich zdaniem mogłaby być
wyższa. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć,
że zarówno targi budowlane, jak i te dla
branży komunalnej miały charakter czysto biznesowy (B2B), o czym świadczy
m.in. fakt ich organizacji w dni robocze.
Poza tym każde nowe wydarzenie wystawiennicze wymaga czasu liczonego w latach, zanim na stałe znajdzie się w kalendarzu najważniejszych wydarzeń
branżowych. A ten jest już dość
bogaty, nawet biorąc pod uwagę
same targi.
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