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Dzięki zorganizowanej we współpracy z hurtow-
niami akcji autokarowej, do Poznania przyjechali fa-
chowcy z całego kraju.

Na Targi po wiedzę i nowości!

Podczas targów Instalacje producenci postanowili za-
prezentować swoje najnowsze produkty. W targowym 

Klubie Premier pojawiło się (zaprezentowano po raz 
pierwszy na polskim rynku) aż 47 nowości. Natomiast 
najbardziej innowacyjne i nowoczesne produkty pre-
zentowane podczas targów zostały nagrodzone Zło-
tym Medalem MTP. W tym roku przyznano ich aż 22.
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami branżowy-
mi i partnerami targów zorganizowano szereg spo-
tkań i konferencji dotyczących aktualnych trendów 

23-26.04 – to były cztery dni pełne emocji, wydarzeń i spotkań biznesowych. 
Blok targów INSTALACJE, SECUREX, SAWO, GREENPOWER I EXPOPOWER 
odwiedziło 28 578 profesjonalistów. 
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rum Łazienka PRO – zupełnie nowy cykl spotkań dla 
profesjonalistów z branży łazienkowej oraz wystawa 
produktów pokazujących rozwój tego sektora rynku.

Mistrzostwa Polski Instalatorów

Poza przeglądem oferty liczących się na rynku pro-
ducentów, targom towarzyszyły wydarzenia spe-

cjalne, konferencje, seminaria, jak również atrakcje 
wzbudzające iście sportowe emocje.
Po raz szósty w Poznaniu spotkali się mistrzowie in-
stalacji, aby skorzystać z jedynej w Polsce okazji zmie-
rzenia się w zaciętej rywalizacji i zdobycia tytułu Mi-
strza Polski Instalatorów 2018. Na zwycięzcę czekała 
nagroda główna – nowy Citroen Berlingo.
Po wielu godzinach emocjonujących zmagań, wal-

oraz wyzwań stojących przed branżą instalacyjną 
m.in. IV Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych, Sa-
nitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji zorgani-
zowaną przez SPIUG, ZHI i MTP. PORT PC natomiast 
przedstawił nowe wytyczne branżowe skierowane 
do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych 
i chłodzących podczas konferencji „Standardy jutra w 
technice grzewczej”. Odbyły się również warsztaty fo-

towoltaiczne MOC HYBRYDY zorganizowane przez Glo-
benergię. Krajowe Forum Chłodnictwa zaprosiło zaś 
na konferencję: „Branża chłodnicza w obliczu obec-
nych uregulowań prawnych”, natomiast „Obowiązują-
ce wymagania stawiane urządzeniom wentylacyjnym 
i klimatyzacyjnym. Wspomaganie projektowania pro-
gramem BIM” przedstawiła Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa. Odbyło się również fo-
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ki z czasem i stresem najlepszym instalatorem oka-
zał się Dariusz Piotrowski z czasem 3:52,12; drugie 
miejsce zajął Wojciech Matowicki z czasem 3:59,64; 
na miejscu trzecim uplasował się Jakub Banasiak, 
osiągając czas 4:07,09.
Finał Mistrzostw Polski Instalatorów poprzedziły elimi-
nacje, które w wyjazdowej formie „Instalacji On Tour”, 
rozegrane zostały w 2017 roku w piętnastu miastach 
Polski. Chętni do udziału w finale MPI mogli także 
skorzystać z eliminacji uzupełniających – pierwszego  
i drugiego dnia targów INSTALACJE.
Ostatniego dnia targów odbyły się też Mistrzostwa Pol-
ski Instalatorów dla Szkół, w których to uczniowie, mo-
gli spróbować swoich sił. Najlepiej rokującym młodym 
instalatorem okazał się Mateusz Mikulski, który wszyst-
kie czynności konkursowe wykonał w czasie 5:36,26.
Mistrzostwa odbyły się dzięki firmom: Afriso, Brötje, 

Grundfos, Tece oraz Vogel&Noot, sponsorami wspie-
rającymi były firmy: Lechma i Citroen Labijak Auto 
Lama, Snicers oraz Topex.
W pawilonie czwartym, obecny był również Klub In-
stalatora. Po raz piąty już, goście mogli skorzystać 
ze stworzonego przez firmę SBS miejsce spotkań  
i rozmów branżowych, a także strefy odpoczynku. 
W Klubie Instalatora na uczestników czekały cieka-
we konkursy i atrakcje – luksusowe auta, tor samo-
chodowy zasilany energorowerami, multimedialna 
strzelnica i wiele innych. Nagrodą główną była prze-
jażdżka Lamborghini Gallardo.
Partnerem Strategicznym targów był Polski Związek Pra-
codawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Kli-
matyzacji i Wentylacji ZHI. Patronat nad tegorocznymi 
targami objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz 
najważniejsze izby, stowarzyszenia i media branżowe.
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Przyznano także nagrody specjalne: 
•	dla	prof.	Anny	Bogdan,	wiceprezes	PZITS	za	integra-
cję młodych specjalistów branży instalacyjnej i roz-
wijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS. 
•	dla	Tomasza	Żuchowskiego,	wieloletniego	pracow-
nika resortu budownictwa, za inicjowanie działań  
na rzecz zmian w prawie regulujących kwestie tech-
niczno-budowlane i ładu przestrzennego oraz wspie-
ranie innowacji w polskim budownictwie. 

ACANTHUS AUREUS targów 
INSTALACJE 2018

Statuetka ACANTHUS AUREUS to wyróżnienie przy-
znawane wystawcom, którzy najlepiej potrafili zo-
brazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze stra-
tegią marketingową firmy.
ACANTHUS AUREUS = ZŁOTY AKANT. Nieprzypadkowe 
połączenie tych dwóch słów, gdzie słowo ACANTHUS 
kojarzy się z klasycznymi wzorcami w architekturze,  
a słowo AUREUS z najwyższymi laurami niemal w każ-

dej dziedzinie życia, podkreśla unikatowy charakter tej 
nagrody. Przyznawane przez MTP wyróżnienie ma na 
celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architekto-
nicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej 
komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wize-
runek firmy, wystawiającej swoją ofertę na poszczegól-
nych targach. Statuetką Złotego Akanta nagradzane są 
stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do re-
alizacji strategii marketingowej firmy podczas targów.

Laureaci konkursu Acanthus Aureus Targów 
INSTALACJE 2018
- AFRISO 
- GRUNDFOS POMPY
- FERRO 
- IMMERGAS
- PELLASX
- BERETTA
- SECESPOL, THERMAGEN
- VENTURE INDUSTRIES
Fot. Mtp, redakcja Ir

LIDER INSTALACJI 2018

Targi Instalacje to także miejsce rozstrzygnięcia kon-
kursu LIDER INSTALACJI, organizowanego przez 

Grupę MEDIUM i redakcję „Rynku In-
stalacyjnego”. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 23 kwietnia 2018 r.  

podczas IV Konferencji Rynku Urzą-
dzeń Grzewczych, Sanitarnych, Insta-

lacji, Wentylacji i Klimatyzacji.

W tym roku w konkursie 
LIDER INSTALACJI wyłonio-
no laureatów w następują-
cych kategoriach:
•	marketing	i	rozwój	rynkowy	

firmy: Viessmann Sp. z o.o. – za 
wieloletnią edukację polskich 
instalatorów w Akademii Viess- 

mann oraz wkład w rozwój kompetencji instalato-
rów OZE
•	energooszczędność:	regulator	zdalnego	sterowa-
nia EasyControl CT 200 (Robert Bosch)
•	ogrzewnictwo:	gazowy	kocioł	kondensacyjny	o	du-
żej mocy EcoCondens CRYSTAL 100 (Termet)
•	instalacje	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	
użytkowej: 
- kompaktowy separator powietrza DiscalSlim serii 
551 (Caleffi Poland)
- dwufunkcyjna grupa mieszająca do ogrzewania 
podłogowego z pompą elektroniczną GPA II (Ferro)
•	odnawialne	źródła	energii:	pompy	ciepła	Neoheat	
Fuji Electric (Iglotech)

W internetowym głosowaniu czytelników 
nagrodę Lider Instalacji 2018 otrzymały:
•	regulator	Lindab	UltraLink	FTCU	(Lindab)
•	High	Integrated	Comfort	System	(Venture	Industries)
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