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Wiem, że nic tak nie mobilizuje do zwiększania 
swoich kompetencji, jak rywalizacja. Pozwa-
la ona wykazać się umiejętnościami, ale też 
nauczyć się czegoś nowego. – mówi Mateusz 
Szymczak. Instalatorzy, którzy będą zaintere-
sowani udziałem w Mistrzostwach Polski Insta-
latorów, mają szansę wygrać cenne nagrody  
i zaprezentować swoje umiejętności szerokie-
mu gronu odbiorców.

Targi Instalacje to okazja do poruszenia waż-
nych tematów jak smart budownictwo, optyma-
lizacja kosztów zużycia energii czy ekologiczne-
go ogrzewania zgodnie z ideą ekologii i dbania 
o przyszłość środowiska. Odbędą się warsztaty 
i wykładach, gdzie spotkać będzie można spe-
cjalistów z branży, a w specjalnie zorganizowa-
nych punktach konsultacyjnych będzie można 
dowiedzieć się więcej na temat dofinansowań 
związanych m.in. z programami Czyste Powie-
trze czy Mój Prąd.

w tym roku organizatorzy zaplanowali dzień 
inwestora dla osób zawodowo niezwiązanych  
z branżą, a zainteresowanych tematem. 
– Chcemy, aby każdy miał szansę zdobyć nie-
zbędną wiedzę na temat tego, jak obniżyć wła-
sne rachunki za energię i zadbać o środowisko. 
Bycie eko to nie slogan, ale konkretne działania. 
Aby skutecznie wdrażać ekonomiczne i ekolo-
giczne rozwiązania w swoim otoczeniu niezbęd-
na jest wiedza. My tę wiedzę chcemy przekazy-
wać, ponieważ wiemy, jak bardzo jest to istotne 
dla naszej przyszłości. A gdzie ją pozyskiwać, jak 
nie bezpośrednio u producentów, dystrybuto-
rów czy importerów?! Chcemy stworzyć platfor-
mę wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim 
tak ważnej wiedzy, która jest motorem nieunik-
nionych, pozytywnych zmian. – podsumowuje  
Mateusz Szymczak. 

– Smart budownictwo jest na czasie, a oszczędza-
nie energii to priorytet. Zapoznanie się z wszystki-
mi dostępnymi technologiami i nowościami, które 
pojawią się w tym roku na rynku to bez wątpie-
nia korzyść dla zwiedzających instalatorów, ar-
chitektów i projektantów. – mówi Mateusz Szym-
czak dyrektor targów Instalacje. – To właśnie  
w Poznaniu będą oni mieć okazję poznać naj-
nowsze trendy, a dalej wdrożyć je w realizowa-
ne projekty – dodaje.
Na Instalacjach swoje stoiska lokalizują liderzy 
branży. wiadomo już, że wiele firm, które nie wy-

stawiało się na żadnych imprezach w ostatnich 
latach będą obecni podczas edycji 2020.

Podczas tegorocznej edycji organizatorzy wraz 
z hurtowniami partnerskimi po raz kolejny uru-
chomią akcję autokarową. Instalatorzy mają 
szansę przyjechać na targi jednym pojazdem, 
a nie kilkoma samochodami, a to przekłada się 
na duże oszczędności czasu, ale przede wszyst-
kim kosztów paliwa. w poprzedniej edycji przy-
jechało 146 autokarów. 
Organizatorzy, razem z Grupą SBS zaproszą do 

Klubu Instalatora – miejsca, gdzie jest gwaranto-
wana świetna zabawa i wysokiej jakości doradz-
two. Poza tym, również w pawilonie 5a, znajdzie 
się strefa dystrybucji składająca się ze stoisk part-
nerów ZHI, czyli hurtowni Sanpol, Bims, Tadmar, 
Hydrosolar. w trakcie trwania wydarzenia wszy-
scy zainteresowani będą mieli możliwość wygra-
nia wielu cennych nagród, w tym elektrycznych 
skuterów i hulajnóg.

– Chcemy, przy okazji dobrej zabawy i współza-
wodnictwa, promować dobre i fachowe rzemiosło.  

Przed nami najważniejsze wydarzenie branży instalacyjnej, grzewczej, sanitarnej i HVAC w Polsce. Targi Instalacje 
odbędą się już w dniach 21-23 kwietnia w Poznaniu. Instalacje są częścią bloku targów, na który składa się  
aż 6 wydarzeń. Będą to targi SECUREX, SAwO, GREENPOwER, EXPOPOwER czy POZNAŃ DRONE EXPO.

Targi iNSTaLaCJE w PozNaNiu

http://www.instalreporter.pl

