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Oddajemy w Wasze ręce przewodnik po tegorocznej
edycji Targów OUTDOOR BUILD. Znajdziecie w nim

wszystkie aktualne informacje o wydarzeniu, jakiego
jeszcze w Polsce nie było.

 
Targi są branżowym spotkaniem profesjonalistów,

podczas którego swoje najnowsze rozwiązania
zaprezentują dostawcy technologii i materiałów oraz

producenci maszyn, narzędzi, łączników i systemów do
produkcji okien, drzwi, fasad, konstrukcji ściennych,

systemów okładzin ściennych, rolet, bram i zadaszeń. 
 
 
 

O TARGACH

Organizator:

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/o-targach/poznaj-targi
https://targi.krakow.pl/


 Otwórz się na wiedzę ekspertów
 Odsłoń swoje możliwości
 Rozwiń relacje z nowymi kontrahentami
 Rozpędź sprzedaż swoich produktów
 Wejdź do świata najnowszych technologii
 Nie zamykaj się w swoim kręgu

O TARGACH

To również doskonała przestrzeń do zapoznania się 
z osiągnięciami w dziedzinie termomodernizacji

budynków i stosowania norm energooszczędności.
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Targi OUTDOOR BUILD

JAK ZOSTAĆ WYSTAWCĄ?

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/o-targach/poznaj-targi
https://www.facebook.com/outdoorbuildpl
https://www.instagram.com/outdoorbuild_poland/
https://www.linkedin.com/showcase/targi-outdoor-build/
https://outdoorbuild.pl/udzial-w-targach/dla-wystawcow/jak-zostac-wystawca


PROFIL
WYSTAWCÓW

dostawcy systemów do produkcji stolarki PCV,
aluminiowej i drewnianej
dostawcy systemów do produkcji bram garażowych
dostawcy systemów do produkcji okien połaciowych
dostawcy systemów elewacyjnych i okładzin
ściennych
producenci rolet, żaluzji, markiz i zadaszeń 
dostawcy systemów do produkcji basenów
dostawcy okuć do produkcji stolarki
dostawcy technologii i materiałów do produkcji
dostawcy szkła i wyrobów ze szkła
dostawcy technologii, maszyn, narzędzi i peryferii
dostawcy łączników budowlanych i systemów
montażu i instalacji
dostawcy automatyki, napędów, siłowników,
rozwiązań inteligentny dom

PROFIL WYSTAWCÓW:
 

 

REJESTRACJA
WYSTAWCÓW

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/o-targach/poznaj-targi/zakres-tematyczny
https://outdoorbuild.exposupport.pl/en-us/


producenci stolarki otworowej
producenci bram
producenci fasad
producenci basenów
producenci zadaszeń
właściciele i kadra zarządzająca z firm montażowych
oraz budowlanych odpowiedzialnych za drugi etap
budowy i wykończenia budynków
architekci

PROFIL ZWIEDZAJĄCYCH:
 

 
 

PROFIL
ZWIEDZAJĄCYCH

REJESTRACJA
ZWIEDZAJĄCYCH

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/o-targach/poznaj-targi/zakres-tematyczny
https://outdoorbuild.exposupport.pl/en-us/visitor/register


PROGRAM
TOWARZYSZĄCY

PROGRAM TOWARZYSZĄCY
SEMINARIUM

„Rynek remontowy szansą dla producentów
materiałów budowlanych”

24 maja 2023  l  godzina 13:00

Bilet wstępu na targi
upoważnia do udziału w

seminarium
ODBIERZ SWÓJ BILET

Specjaliści z Koalicji Termomodernizacji
poprowadzą seminarium na temat korzyści z

obecności firm na rynku remontowym. Pokażą
praktyczne aspekty korzystania z dotacji oraz

omówią efekty funkcjonowania setek
doradców ds. dotacji w punktach sprzedaży

materiałów budowlanych.

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/program-targow-
https://outdoorbuild.pl/program-targow-/24052023
https://outdoorbuild.exposupport.pl/en-us/visitor/register
https://outdoorbuild.pl/program-targow-


ZOBACZ PEŁNY 
PROGRAM TOWARZYSZĄCY

PROGRAM TOWARZYSZĄCY

PROGRAM
TOWARZYSZĄCY

„Kurs egzaminacyjny Doradców Koalicji
Termomodernizacji ds. dotacji” 

25 maja 2023  l  10:00 - 13:00

Rejestracja udziału w szkoleniu zakończonym
egzaminem na stronie organizatora w strefie

dealera 
 www.dotacjenaokna.pl

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/program-targow-
https://outdoorbuild.pl/program-targow-
https://outdoorbuild.pl/program-targow-/25052023
https://outdoorbuild.pl/program-targow-
http://www.dotacjenaokna.pl/


ULGA NA UDZIAŁ W
TARGACH 

Ulga na ekspansję skierowana jest do wszystkich firm
produkcyjnych chcących rozszerzyć się na nowe rynki i

podnieść sprzedaż oferowanego produktu. Dzięki uldze,
firmy które postanowią wziąć udział w targach mogą

odliczyć od podatku dochodowego m.in. koszty
uczestnictwa w targach oraz koszty zakupu przestrzeni

reklamowych. 
 

By dowiedzieć się więcej na temat ulgi zapraszamy do
zapoznania się z poniższym tekstem:

ULGA NA UDZIAŁ
W TARGACH

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/aktualnosci/wystawco-skorzystaj-z-ulgi-na-udzial-w-targach,635
https://outdoorbuild.pl/aktualnosci/wystawco-skorzystaj-z-ulgi-na-udzial-w-targach,635


Firma AKE jest uznanym na całym świecie producentem
narzędzi do obróbki drewna, materiałów

drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, metali
nieżelaznych, stali, aluminium, narzędzi do obróbki

materiałów porowatych, a także różnych materiałów
izolacyjnych. Jest także specjalistą w zakresie produkcji

systemów mocujących narzędzia w najnowszych
maszynach i urządzeniach. Dostarcza zarówno

narzędzia standardowe, jak i produkty wytwarzane na
specjalne zamówienie. 

 

WŚRÓD
WYSTAWCÓW M.IN.

WŚRÓD WYSTAWCÓW M.IN.:

Firma ASTRA TRADE od blisko 20 lat jest producentem
różnego rodzaju wkrętów do produkcji stolarki

otworowej z PCV, drewna i aluminium. W ofercie
produktów posiada wkręty do montażu okuć, wkręty

do wzmocnień oraz wszelkiego typu wyroby
montażowe. Priorytetem dla firmy jest możliwie

najwyższa jakość wyrobów, pokrycia ich powierzchni
jak i dobór specjalnych, ekologicznych opakowań.

Niezależnie od tego firma jest otwarta na różnorodne
życzenia klientów, aby razem realizować

wprowadzanie nowości w branży.

Stoisko O8

Stoisko O2

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/program-targow-/25052023


WŚRÓD
WYSTAWCÓW M.IN

Firma FILL specjalizuje się w produkcji i dystrybucji
najwyższej jakości rolet zewnętrznych, wewnętrznych,

bram segmentowych, screenów, żaluzji fasadowych,
markiz oraz pergoli.

Od wielu lat zajmuje się tworzeniem rolet, które są nie
tylko praktyczne, ale również estetyczne. Ich produkty
są dostępne w szerokim wyborze kolorów, materiałów

i wzorów, aby dostosować się do każdego stylu
wnętrza i spełnić oczekiwania nawet najbardziej

wymagających klientów. Firma FILL oferuje
również profesjonalne doradztwo i usługi montażowe.

Firma METALPOL FURMANIAK specjalizuje się 
w produkcji, sprzedaży oraz montażu drzwi

zewnętrznych oraz bram stalowych. Oferuje pełną
gamę drzwi zewnętrznych: stalowe ogólnego

zastosowania, drewniano stalowe, stalowe
atestowane, w różnych klasach odporności na

włamanie, oraz stalowe profilowe, produkowane na 
 własnym systemie profilowym. Produkuje

również bramy stalowe rozwierane, rozsuwane czy
przesuwne. Jest także dostawcą systemu profili

stalowych FURMANIAK
służących do produkcji drzwi stalowych

Stoisko O11

Stoisko O5

https://outdoorbuild.pl/


Firma SCHELLEVIS  koncentruje się na ekskluzywnej
produkcji wyrobów betonowych do wyposażenia
ogrodów, tarasów oraz projektowaniu ogrodów,

 budynków i przestrzeni publicznych.
Wielkoformatowe płyty Schellevis® to najbardziej
efektowne  produkty w ofercie, które są popularne

dzięki wielu możliwym zastosowaniom. Płyty
wielkoformatowe są standardowo wzmocnione,

dostępne w wielu rozmiarach i kolorach.
Charakteryzują się solidnym wyglądem. Duże

powierzchnie mają wyraźnie mniej fug,
a minimalistyczne linie zapewniają wizualny ład.

Większość wymiarów może być również używana w
pionie.

 

VIOMAL SA. jest wiodącym greckim producentem rolet
aluminiowych, moskitier i systemów zaciemniających

do użytku domowego i profesjonalnego. 
Na targach zaprezentuje innowacyjne aluminiowe
rolety do drzwi, okien i bram garażowych, systemy

moskitier, zmotoryzowane pergole z oświetleniem LED
i pionowe systemy zacieniające.

WŚRÓD
WYSTAWCÓW M.IN

Stoisko O10

Stoisko O1

https://outdoorbuild.pl/


Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
www.expokrakow.com
e-mail: biuro@targi.krakow.pl

INFORMACJE
PRAKTYCZNE 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
Organizator:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
www.targi.krakow.pl
e-mail: biuro@targi.krakow.pl

Miejsce:

Godziny otwarcia:
24.05.2023 r. (środa) 09:30-16:30
25.05.2023 r. (czwartek) 09:30-16:30
26.05.2023 r. (piątek) 09:30-15:00

Wstęp na targi jest bezpłatny dla gości branżowych po wcześniejszej rejestracji online.

Bilet normalny (nie wymaga rejestracji i zgód marketingowych) - 55 zł.

Bilety:

REJESTRACJA ZWIEDZAJĄCYCH

Targi Outdoor Build outdoorbuild_poland

Targi OUTDOOR BUILD

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/udzial-w-targach/dla-zwiedzajacych/informacje-praktyczne
http://www.targi.krakow.pl/
mailto:biuro@targi.krakow.pl
http://www.targi.krakow.pl/
mailto:biuro@targi.krakow.pl
https://outdoorbuild.exposupport.pl/en-us/visitor/register
https://www.facebook.com/outdoorbuildpl
https://www.instagram.com/outdoorbuild_poland/
https://www.linkedin.com/showcase/targi-outdoor-build/


PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁPRACA

https://outdoorbuild.pl/
https://outdoorbuild.pl/o-targach/poznaj-targi/partnerzy-i-sponsorzy


www.woodworkexpo.pl

https://woodworkexpo.pl/

