Targi WOD-KAN – musisz tu być!
tekst: JAKUB KUCHARSKI, komisarz targów WOD-KAN zdjęcia: IZBA GOSPODARCZA „WODOCIĄGI POLSKIE”

XXVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2022 wracają na tereny
wystawiennicze bydgoskiego Myślęcinka. Zapraszamy od 10 do 12 maja 2022 r., czekamy na Was!

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, organizator targów
WOD-KAN, zaprasza do udziału w największej w Polsce i tej
części Europy oraz najważniejszej dla naszego sektora gospodarki
wystawie produktów i technologii dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Cieszymy się niezmiernie, że po dwóch odwołanych
edycjach (w latach 2020–2021), kiedy z uwagi na sytuację wymuszoną pandemią ze względu na Państwa bezpieczeństwo nie
mogliśmy zorganizować targów, możemy wrócić w tym roku
z wystawą, którą wodociągowcy nazywają świętem branży.
Bydgoskie targi od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Zarówno liczba producentów prezentujących swoje
produkty, jak i powierzchnia wystawowa – 20 tys. m2 – nie
mają sobie równych wśród imprez branżowych w całej Europie
Środkowo-Wschodniej. Co roku w ekspozycji udział bierze kilkuset wystawców i tysiące zwiedzających – specjalistów z branży,
dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedstawicieli samorządów. To właśnie tutaj
podpisywane są nowe kontrakty, wymieniane opinie i poglądy,
bowiem branża wod-kan ciągle poszukuje nowych i doskonalszych produktów.

Do Bydgoszczy po nowości!
Bydgoskie targi, tradycyjnie już, służą nie tylko do nawiązywania kontaktów biznesowych. Są również miejscem wymiany
doświadczeń, a przez organizowane w trakcie ich trwania konferencje przyczyniają się do poszerzenia wiedzy uczestniczących
w nich osób o ochronie środowiska.
Najważniejsze są oczywiście stoiska firm prezentujących
najnowsze technologie i rozwiązania, dzięki którym polskie
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wodociągi i oczyszczalnie ścieków osiągają nierzadko poziom
zadziwiający kolegów po fachu z innych krajów. Wystawa to
ogromna dawka wiedzy, od debiutujących na niej prototypowych projektów po dobrze znane, sprawdzone rozwiązania. To
w Bydgoszczy w jednym miejscu odwiedzający mogą poznać
praktycznie całe spektrum dostępnych technologii oferowanych w branży, zadać pytania i znaleźć najwłaściwsze dla siebie
rozwiązanie lub usługę, które pozwolą ich przedsiębiorstwom
funkcjonować jeszcze lepiej. Wystawie towarzyszy szereg wydarzeń, które doskonale uzupełniają i wzbogacają merytorycznie
targowe spotkania.

Nasza oferta? Jak zwykle bogata!
Konkurs Grand Prix, Strefa Nowych Technologii, Strefa
Edukacji, liczne konferencje, pokazy maszyn budowlanych,
Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna – to przedsięwzięcia,
które bywalcom targów są doskonale znane, bowiem one
także, na równi z ofertą wystawców, budują markę naszych
targów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową, gdzie znajdą Państwo program tegorocznej wystawy
(targi-wod-kan.pl).
Program WOD-KAN jest bardzo bogaty. Jako organizatorzy tego
ważnego dla branży wydarzenia jesteśmy przekonani, że każdy,
kto od 10 do 12 maja zdecyduje się spotkać z nami w Bydgoszczy,
znajdzie coś dla siebie. Cieszymy się, że renoma
targów i ich wyczekiwany powrót po przymusowej
przerwie sprawią, że wszyscy spotkamy się wreszcie
tam, gdzie raz do roku bije serce naszej branży.
www.targi-wod-kan.pl
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