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21–23 maja 2019 r. Bydgoszcz po raz 27. stanie się stolicą branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Ponad 300 wystawców i 10 tys. zwiedzających spotka się na WOD-KAN, aby zapoznać się z najnowszymi technologiami i rozmawiać
o najważniejszych i najaktualniejszych zagadnieniach związanych z branżą.
Wystawa zajmie powierzchnię ponad 15 tys. m2 i będzie podzielona na ekspozycję w hali oraz strefę stoisk na otwartej przestrzeni. Spodziewamy się udziału ponad 50 firm zagranicznych.
Nie zabraknie stałych, cieszących się dużym zainteresowaniem imprez towarzyszących, a w odpowiedzi na potrzeby
branży pojawią się też nowości.

towane przez wystawców, którzy zgłosili swoje produkty do
nagrody Grand Prix. Najlepszym dowodem na sukces Strefy
była pełna sala podczas prelekcji, ale też ciekawe dyskusje
uczestniczących w niej specjalistów. W tym roku również
chcemy zapewnić naszym gościom jak najlepszy dostęp do
kompleksowej wiedzy i najciekawszych rozwiązań.

Targowe Grand Prix

Strefa Edukacji

To szczególna nagroda, ciesząca się dużym zaufaniem przedstawicieli branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Spośród wszystkich zgłoszeń, których liczba wzrasta z roku na rok, Komisja
Konkursowa, w której skład wchodzą wybrani przez Radę IGWP
przedstawiciele Izby, świata nauki oraz branży, wybiera 10
najlepszych produktów i technologii. Tylko trzech wystawców
stanie się właścicielami statuetek, a werdykt będzie ogłoszony
pierwszego dnia.

To nasza propozycja przygotowana na trzeci dzień targów.
Organizatorami Strefy są Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Polski Komitet IWA (Young Water Professionals). Do
współpracy przy tworzeniu tego wydarzenia zaproszono również
największe polskie uczelnie techniczne – Politechniki Gdańską,
Poznańską, Warszawską, Wrocławską, Śląską, Lubelską, Białostocką, Krakowską i Częstochowską. Będzie to doskonała okazja
dla młodych inżynierów, aby poznać branżę, w której kiedyś
być może będą pracować. Jednym z elementów Strefy Edukacji
będzie giełda pracy.
Wodociągowcy nieraz udowodnili, że swoją determinacją
i wytrwałością potrafią wiele zdziałać, a targi pomagają im
w realizacji założonych celów. Trzy majowe dni będą niepowtarzalną okazją do spotkań i wymiany doświadczeń, a dla
wielu uczestników również początkiem ciekawej współpracy lub
momentem odnowienia kontaktów. Nasza branża jest tak silna
właśnie dzięki tym niezwykłym relacjom, które łączą wszystkich
zaangażowanych w jej jak najlepsze funkcjonowanie. Zapraszamy
do Bydgoszczy! To będą dobre targi.

Konferencja targowa
Po kilku latach przerwy na targi wraca konferencja branżowa.
Będzie to spotkanie przygotowane z myślą o przedstawicielach
przedsiębiorstw wod-kan. Poruszymy na nim najbardziej aktualne i istotne dla branży zagadnienia.

Strefa Nowych Technologii
Ubiegłoroczna targowa nowość okazała się prawdziwym
strzałem w dziesiątkę. W Strefie Nowych Technologii odbywały
się prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych, przygo-
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