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Aż 2482 wystawców (889 z Niemiec i 1593 wy-
stawców międzynarodowych) z 61 państw, świato-
wi liderzy z branży zaprezentowali najnowsze pro-
dukty na 260 000 m² powierzchni wystawienniczej. 
Łącznie 200 114 branżystów (2015: 196 777) przyby-
ło do centrum wystawowo-targowego, aby odkryć 

liczne innowacje i najnowsze trendy. Na targach za-
prezentowało się 81 przedsiębiorstw z Polski.

Liczba odwiedzających z Polski wzrosła o 5% i wy-
niosła 3188 branżystów. Jednocześnie wzrósł po-
ziom międzynarodowości. Aż 64% wystawców (2015: 
61%) oraz 40% odwiedzających (2015: 39%) przyby-
ło spoza Niemiec. 

„Targi ISH rozwijają się i stają się coraz bardziej mię-
dzynarodowe. Wyniki odzwierciedlają doskonałą at-

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży instalacji wodnych 
i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. Po raz 
kolejny targi we Frankfurcie nad Menem w terminie 14-18 marca 2017 r. pokazały 
swoje znaczenie dla wystawiających się i odwiedzających.

Kolejna edycja, kolejne rekordy 
na targach ISH 2017
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mosferę, która panowała na targach. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z rezultatów wydarzenia” – tak targi ISH 
podsumował Wolfgang Marzin, prezes Messe Frankfurt. 

Liczba międzynarodowych odwiedzających wzrosła 
o 5% w porównaniu z poprzednią edycją i wyniosła 
80 045. Największe grupy odwiedzających przybyły 
do Frankfurtu z Chin, Włoch, Francji, Holandii, Szwaj-
carii, Wielkiej Brytanii, Polski oraz Belgii. 

Oceny przyznane przez wszystkich uczestników 
świadczą o wysokim poziomie targów. W szczegól-
ności duża liczba nowych kontaktów jest źródłem 
zadowolenia wystawców. Ogólna ocena wyniosła 
80%, a aż 88% wystawców jest usatysfakcjonowa-
na z zawartych kontaktów biznesowych. W przy-
padku niemieckich wystawców ta nota wyniosła 
93%. Imponująca jest również ocena satysfakcji 
ze strony odwiedzających, która wyniosła rekor-
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dowe 97%. Największą grupę odwiedzających sta-
nowili przedstawiciele branż instalacji sanitarnych, 
grzewczych oraz klimatyzacji. Manfred Greis, pre-
zes BDH, niemieckiego stowarzyszenia przemysłu 
grzewczego oraz rzecznik wystawy ISH Energy pod-
sumowuje: „ISH Energy przekroczyło nasze oczeki-
wania i udowodniło, że jesteśmy światowym lide-
rem wśród targów energii odnawialnej. Niemiecki 
przemysł grzewczy po raz kolejny wykazał się dużą 

innowacyjnością i przedstawił przekonujące roz-
wiązania, które istotnie przyczynią się do sukcesu 
rewolucji energetycznej”.

Kolejna edycja targów ISH we Frankfurcie odbędzie się 
w terminie 12-16 marca 2019, a w międzyczasie organi-
zatorzy zapraszają na edycje w Azji: ISH Pekin w termi-
nie 18-20 maja 2017, ISH Szanghaj 5-7 września 2017 
oraz ISH Bengaluru w Indiach 22-24 luty 2018.
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