Kalisz, dnia 2 marca 2011 roku

Szanowni Państwo !
Poniżej podajemy informację o XV edycji Targów Budownictwa, Wyposażenia i Innowacji
„KALBUD-INNOWACJE 2011”.
Organizowane od 1995 roku Targi „KALBUD” są największymi targami w Południowej
Wielkopolsce. Wyróżnione Złotym Kaskiem z diamentem przez Polską Izbę Przemysłowo Handlową
Budownictwa w Warszawie. Dotychczasowe targi o charakterze ponad regionalnym, realizowane
przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w
Kaliszu przy współudziale wyspecjalizowanych firm, zwiedzało średnio-rocznie od 25- 45 tysięcy osób.
Kolejna XV edycja targów w rozszerzonej formule odbywa się w ramach XXIV Kongresu
Techników Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.
Kongres skupia się wokół trzech kierunków: innowacyjność, energetyka, transport.
Targi odbędą się w dniach 23-25.IX.2011 roku na terenie obiektów sportowych Ośrodka
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29. Honorowy Patronat nad naszymi
targami sprawuje Prezydent Miasta Kalisza, Pan Janusz Pęcherz.
Targi będą dobrą okazją do zaprezentowania aktualnego stanu i perspektyw rozwoju
Południowej Wielkopolski. Obejmować będą prezentację podmiotów gospodarczych i ich oferty w
tym także małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa. Chodzi w głównej mierze o zaprezentowanie
podczas targów nowych, nowoczesnych, innowacyjnych ofert.
Stąd przebiegać będą pod hasłem „KALBUD-INNOWACJE 2011”. Wielobranżowy charakter
targów obejmuje miedzy innymi:
budownictwo,
przemysły: drzewny, meblarski, energetyczny, chemiczny, włókienniczy, motoryzacyjny,
elektromaszynowy,
działalność produkcyjną i usługową Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
możliwości pozyskania wsparcia na działania o charakterze innowacyjnym,
oferty inwestycyjne,
nieruchomości,
banki, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia,
łączność- internet, telefonię cyfrową i satelitarną ,
edukację – podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji, nowoczesne systemy organizacji
i zarządzania.

W ramach „KALBUD-INNOWACJE 2011” przewidujemy organizację seminariów, pokazów
i prezentacji mających na celu promocję nowych wyrobów, technologii i usług. Wydany będzie

Katalog Targowy w nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy, którego znaczna część będzie rozprowadzona
podczas trwania targów.
Stoiska wystawiennicze zabudowane będą na bazie systemu OCTANORM. Każdy wystawca
bez względu na rodzaj zabudowy zamówionego stoiska, otrzyma -jednolity dla wszystkich
wystawców- fryz ze skróconą nazwą firmy i numerem stoiska.
Ceny stoisk przedstawiają się następująco:
zabudowane wewnątrz obiektu – standard A - 240,00 zł za 1 m2
w tej cenie: ścianki działowe z trzech stron, zaplecze zabudowane z drzwiami,
wykładzina dywanowa, podesty ekspozycyjne do 20% zajmowanej powierzchni, stolik
lub lada, cztery krzesła, wieszak, kosz na śmieci, oświetlacze typu „Astralux” ( 1 sztuka
na 4 m2), gniazdo zasilające 220V (1 sztuka na 6 m2),
niezabudowane wewnątrz obiektu –standard B - 200,00 zł za 1 m2
w tej cenie: wykładzina dywanowa, podesty ekspozycyjne do 20% zajmowanej
powierzchni, stolik lub lada, cztery krzesła, wieszak, kosz na śmieci, oświetlacze
„Astralux” ( 1 sztuka na 6 m2), gniazdo zasilające 220V (1 sztuka na 6 m2),
niezabudowane wewnątrz obiektu –standard C - 140,00 zł za 1m2
w tej cenie: tylko powierzchnia wystawiennicza i wykładzina,
niezabudowane na zewnątrz obiektu –standard D - 80,00 zł za 1 m2
w tej cenie: stolik, cztery krzesła, gniazdo zasilające 220V (1 sztuka na 10 m2).
Podane ceny stoisk są cenami netto plus podatek VAT 23%

Karta zgłoszenia udziału w XV edycji Targów
u organizatora targów w:

„KALBUD-INNOWACJE 2011” dostępna jest

DOMU TECHNIKA NOT przy ul. Rumińskiego 2
62-800 KALISZ
tel. 62 757-34-49; fax. 62 757-79-67; e-mail: not-kalisz@xl.wp.pl.
lub do pobrania na stronie internetowej: www.not.kalisz.pl

Zapraszamy do udziału w targach.
Z poważaniem
DYREKTOR TARGÓW
Jerzy Solon

