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  Rekordowa liczba 2465 wystawców (2013: 
2436) zaprezentowała innowacje produktowe na 
powierzchni ok 260 000 m2 (2013: 258 500). Targi 
odwiedziło 5% więcej wizytujących niż w ostat-
niej edycji (2013: 187 579), ISH 2015 gościło mię-
dzy 10 a 14 marca łącznie 198 000 branżystów.  

W tym roku 61% (2013: 58%) wystawców przyby-
ło z zagranicy, co świadczy o coraz większej po-
pularności tego wydarzenia na całym świecie. 
Duże znaczenie targów ISH można także uzasad-
nić większą liczbą odwiedzających szczególnie 
spoza Niemiec. Ich grupa w tym roku wzrosła li-

Tegoroczna edycja targów ISH koncentrowała się wokół najnowszych rozwiązań 
technologicznych, energii odnawialnych oraz przyjaznych dla środowiska 
trendów łazienkowych. Nowoczesne rozwiązania w branży instalacji sanitarnych, 
innowacyjny design łazienek, energooszczędne technologie ogrzewania  
w kombinacji z odnawialnymi energiami oraz przyjazną środowisku techniką 
wentylacji i chłodzenia to główne zagadnienia branży, którym poświęcona została 
ekspozycja ISH. Oferta targów pokryła w dużym stopniu tematykę związaną  
z aspektami rozwiązań dla budynków przyszłości. 

 2015 podsumowanie
Największe międzynarodowe targi branży klimatyzacji,  
wentylacji, ogrzewania, instalacji wodnych i sanitarnych

czebnie aż o 16% i wynosiła 72 100 (2013: 63 985). 
Najwięcej branżystów przybyło z Włoch, Francji, 
Holandii, Szwajcarii oraz Chin. Wyraźny wzrost od-
wiedzających zanotowano także z USA. Wielkiej 
Brytanii oraz Irlandii, co świadczy z kolei o gospo-
darczym ożywieniu najważniejszych rynków bran-
ży. 619 przedsiębiorców wystawiło się na targach 
po raz pierwszy, z czego 161 to firmy z Niemiec,  
89 z Włoch oraz 23 z Hiszpanii.

Polska – kraj partnerski

Pierwszym w historii targów ISH krajem partner-
skim targów została Polska. Dla polskich producen-
tów w sektorze instalacji sanitarnych oraz energe-

tycznym, Niemcy stanowią jeden z najważniejszych 
rynków, stale rozwija się wzajemna wymiana han-
dlowa – obok wymiany towarów zachodzi tu także 
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transfer wiedzy, co stanowi bezcenną wartość. Licz-
ba polskich wystawców w tym roku znacznie prze-
wyższyła poprzednia edycję – z 64 (2013) wrosła do 
93, z czego 39 przedsiębiorców wystawiało się na 
targach po raz pierwszy.
W tym roku z Polski przyjechało 3000 wizytujących – 
o 15% więcej w stosunku do 2013 roku (2611). 
W programie ISH znalazły się liczne wykłady, semina-
ria oraz pokazy specjalne poświęcone innowacjom 
z Polski. W dziale ISH Energy w myśl motto „Energy 
Efficiency Plus” zaprezentowany został nowy trend – 
Eco labelling m.in. na Energy Forum oraz Climate Fo-
rum. W dziale ISH Water natomiast w tematyce „Inte-
rior + Technology”, czyli harmonia między designem 

a funkcjonalnością, odbyły się pokazy specjalne po-
święcone projektowaniu łazienek m.in. „Pop up my 
bathroom” oraz „Łazienka przyszłości“. Polscy refe-
renci na targach ISH poruszyli także wiele innych za-
gadnień z branży – w programie znalazły się semina-
ria dotyczące m.in. polskiego rynku grzewczego czy 
rynku branży kominkowej.

Wzornictwo z Polski na ISH 2015

Podczas targów odbyła się również Wystawa Pol-
skiego Wzornictwa Produktowego „Form and Func-
tion” Product Design From Poland. Pierwszy raz 
produkty najlepszych polskich projektantów zo-
stały zaprezentowane na tak wyjątkowej imprezie 
wystawienniczej w Europie. Na powierzchni 150 m2,  
w towarzystwie światowych gigantów (m.in. Gebe-

 Lista firm z Polski
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woczesne technologie ogrzewania, klimatyzacji oraz 
chłodzenia oferują wiele możliwości do oszczędza-
nia energii. Pod hasłem „Comfort meets technolo-
gy” ISH zaprezentowało innowacje technologiczne, 
które umożliwiają redukcję użycia energii w Europie 
m.in. poprzez zastosowanie energii odnawialnych.
Uczestnicy ISH przyznali najwyższe oceny za jakość 
targów. Wystawcy brali pod uwagę dużą liczbę przy-
jętych zamówień oraz nowe kontakty z branży. Po-
ziom zadowolenia z przebiegu imprezy zyskał jeszcze 
więcej punktów procentowych niż w ostatniej edy-
cji i prezentuje się obecnie na poziomie 84%.Przed-
siębiorcy ocenili, że zrealizowali swoje cele związane  
z udziałem w targach na 84%, co stanowi bardzo do-
bry wynik. Wystawcy spoza Niemiec osiągnęli swoje 

założenia natomiast w 85%, a ogólna ocena kształ-
towała się na poziomie 83%.
Odwiedzający również bardzo dobre ocenili tar-
gi ISH 2015. 97% z nich przyznało, że zrealizowali 
swoje cele. Prawie 1/3 (czyli ok. 63 000) z nich sta-
nowili instalatorzy, co podkreśliło znaczenie ISH 
jako targów wiodących właśnie dla tego sektora. 
Targi są coraz częściej odwiedzane przez branży-
stów ze stanowisk kierowniczych – co świadczy  
o coraz większym prestiżu wydarzenia – w tym roku 
aż 61% wizytujących stanowili branżyści na kierow-
niczych stanowiskach.

Kolejna edycja targów ISH we Frankfurcie nad Me-
nem odbędzie się w terminie 14-18 marca 2017.  

rit, Keramag, Koral, Duravit), zostały zaprezentowa-
ne wyselekcjonowane produkty 14 polskich firm  
i 28 projektantów, w większości – laureaci najbar-
dziej prestiżowych nagród designu w Polsce i na 
świecie: Red Dot, iF czy Dobry Wzór. Pomysłodaw-
cą i kuratorem wystawy była arch. Urszula Kałuż-
na, prowadząca portal Exspace.pl natomiast me-
cenasem wystawy było Messe Frankfurt.

Targi ISH zostały ocenione 
bardzo dobrze

Dział ISH Water był w pełni ukształtowany przez roz-
wiązania z dziedziny przyjaznych środowisku insta-
lacji sanitarnych zaprojektowanych w szczególności 
na indywidualne potrzeby użytkowników zmieniają-
cych się w procesie zmian demograficznych oraz in-
nowacyjnego zarządzania wodą czy higieną wody 
pitnej. W dziale Energy na pierwszym planie znala-
zło się zagadnienie dotyczące wydajności energii. No-

http://www.instalreporter.pl

	h.whdu3ozcz35a

	Przycisk 118: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 

	Przycisk 123: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 



