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giach wystawców Strefy. Organizatorem Strefy 
jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Insta-
lacyjnych i Serwisowych OSFIS, które chce po-
kazać że zawód instalatora jest atrakcyjną ścież-
ką kariery.
Osoby odwiedzające Strefę Praktyczną będą mia-
ły możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
manualnych. Ekspozycja produktów oraz zada-
nia manualne realizowane będą na stoiskach wy-
stawców Strefy. Szkolenia i prezentacje realizo-
wane będą na Scenie Małej (antresola) oraz na 
Scenie Stand UP w Strefie Praktycznej.
Partnerzy: AFRISO, Defro, Galmet, Gebo, IBO 
Pompy, Immergas, InwestKlima, Power Of Green,  
Purmo, wolf, Salus, Arco, Schlosser, Sccot.

Strefa 
SkillSChallenge

worldSkills Poland wraz  
z Grupą MTP oraz ze znany-
mi na polskim rynku pro-
ducentami: Grohe, wavin, 
wilo, wspólnie przygotowali wydarzenie eduka-
cyjne pod nazwą SkillsChallenge, które odbędzie 
się podczas Targów Instalacje 2022.
Inicjatywa zachęca uczniów szkół branżowych, 
studentów i młodych pracowników, w wieku 18-23 
lata, do sprawdzenia swoich umiejętności zawodo-
wych poprzez wykonanie krótkich zadań przygoto-
wanych przez producentów. Po wykonaniu zadań, 

klub inStalatora

Już po raz szósty instalatorzy odwie-
dzający Targi Instalacje będą mieli 
okazję skorzystać ze specjalnej, de-
dykowanej dla nich strefy – Klubu 
Instalatora. Spotkania z ekspertami  

z branży instalacyjnej, występy na żywo, darmo-
wy poczęstunek w strefie gastronomicznej, emo-
cjonująca Gra Targowa oraz konkursy z nagroda-
mi – to wszystko będzie czekało na instalatorów 
podczas tegorocznych Targów Instalacje.
Jednym z głównych założeń Klubu Instalatora 
są merytoryczne rozmowy z najważniejszymi 
producentami w branży. w tym roku goście Klu-
bu Instalatora będą mogli liczyć na spotkanie z 
inżynierami czterech liczących się na rynku ma-
rek, jakimi są: Grundfos, KAN, LG oraz Vaillant.
Klub Instalatora jest za każdym razem tłumnie 
odwiedzany przez blisko 3 tysiące osób, które 
przyjeżdżają na Targi Instalacje w ramach Ak-
cji Autokarowej, a także przez wszystkich po-
zostałych zainteresowanych gości obecnych na  
Instalacjach.
Ogólnopolska Akcja Autokarowa organizowana 

jest przez MTP oraz Grupę SBS. Aby wziąć udział 
w akcji, należy zgłosić się telefonicznie lub oso-
biście w najbliższej Hurtowni Grupy SBS. Udział 
w akcji autokarowej jest bezpłatny. 
Pełna lista hurtowni znajduje się pod adresem: 
www.grupa-sbs.pl/hurtownie.
ważnym miejscem na mapie Klubu Instalatora 
będzie scena, na której zaprezentowane zostaną 
nowości produktowe wystawców Klubu Instalato-
ra. Nie zabraknie także oprawy artystycznej, po-
nadto, jak zawsze, nie zabraknie wartościowych 
nagród! Goście Klubu Instalatora będą mieli po-
dwójną szansę na wygraną: biorąc udział w kon-
kursie na najciekawsze hasło promujące Klub 
Instalatora, jak również podczas Gry Targowej, 
która odbędzie się przy współpracy z zaprzyjaź-
nionymi producentami.

Strefa PraktyCzna 
WładCy ŻyWiołóW

Strefa przybliży uczestni-
kom Targów Instalacje in-
formacje o produktach, 
rozwiązaniach i technolo-

MTP zaprasza do Poznania na Tragi Instalacje w dniach 25-27 kwietnia br. 
Kwietniowe targi to nie tylko okazja do spotkania branży instalacyjnej.  
w tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbędą się również Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 
GREENPOwER, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOwER, 
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe 
Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAwO.

Targi insTalacje w Poznaniu już 25-27 kwieTnia!

http://www.instalreporter.pl


każdy uczestnik wydarzenia otrzyma informacje 
od eksperta w jaki sposób wykonał swoje zadania.
Najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału 
w eliminacjach do zawodów SkillsPoland w kon-
kurencji instalacje sanitarne i grzewcze. Zwycięz-
ca zawodów weźmie udział w zawodach między-
narodowych EuroSkills 2023 w Polsce.
wydarzenie edukacyjne SkillsChallenge ma za-
chęcić młodych ludzi do podnoszenia jako-
ści swoich umiejętności zawodowych w ścisłej 
współpracy z producentami, a także promować 
zawód profesjonalnego instalatora i inżyniera we 
współpracy ze szkołami branżowymi i uczelnia-
mi technicznymi.
Termin: 25-27 kwietnia 2022 r., hala 5, stoiska 
44-53C.

z kominiarzem 
bezPieCzniej 

Korporacja Kominiarzy Pol-
skich w trakcie Targów Instala-
cje 2022 organizuje konferencję 
pt. Z kominiarzem bezpieczniej. 
25 kwietnia zaproszeni eksper-

ci opowiedzą m.in. o tym, jak zadbać o jakość po-
wietrza w obiektach, czy w jaki sposób wpłynąć 
na bezpieczeństwo przewodów kominowych.
Termin: 25 kwietnia 2022 r. godz. 11:00-13:00,  
Pawilon 5, antresola

Vi konWenCja 
rynku grzeWCzego, 
inStalaCyjnego  
i Sanitarnego

Jedno z najważniejszych 
wydarzeń w branży grzew-
czej, sanitarnej i instalacyjnej  
w Polsce, gromadzące kluczo-

wych przedstawicieli biznesu i instytucji zwią-
zanych z tematyką odbędzie się 25 kwietnia br. 
VI Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjne-
go i Sanitarnego jest organizowana wspólnie 
przez Związek ZHI, Grupę MTP i Stowarzysze-
nie SPIUG. Konwencja odbędzie się w dniu roz-
poczęcia Targów Instalacje 2022, w poniedzia-
łek 25 kwietnia w Centrum Kongresowym MTP 
w Poznaniu.
Tematyka Konwencji skupi się na wyzwaniach, 
przed którymi stanie branża w związku z wdroże-
niem Zielonego Ładu i pakietu FitFor55 – ostat-
nie wydarzenia zwiększają determinację krajów 
europejskich, aby zmniejszyć zależność naszej 
gospodarki od kopalnych źródeł energii.
Będą stałe punkty programu: o rynku budowla-
nym opowiedzą specjaliści z firmy ASM, o płatno-
ściach analitycy Euler-Hermes, przedstawimy sy-
tuację hurtowni, porozmawiamy też o cyfryzacji. 
Będzie czas na dyskusję o trendach i wyzwaniach 
dla branży. Po zakończeniu Konwencji odbędzie 
się uroczysta kolacja dla uczestników spotkania. 
wymagana rejestracja. Organizator prosi o po-
twierdzenie uczestnictwa w kolacji podczas wy-
pełniania ankiety rejestracyjnej.
Termin: 25 kwietnia 20221 r, godz. 12.00-18.00, 
Centrum Kongresowe MTP
Rejestracja

glob Premiery

GLOB PREMIERY to 
program poświęco-
ny prezentacji nowo-

czesnych rozwiązań branży OZE. Poznaj premiery 
produktowe w branży pomp ciepła, a także pre-
miery w branży fotowoltaicznej. Zaplanowano 
też przegląd nowości w branży magazynowania 
energii, która na polskim rynku rozwija się coraz 
bardziej intensywnie.
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Dwie Bryki Hydraulika
Strefa YouTube
Loteria Urodzinowa

Stoisko 138.
Pawilon 5.
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https://rejestracja.tobilet.pl/pl/vi-konwencja-rynku-grzewczego-instalacyjnego-i-sanitarnego
http://www.instalreporter.pl
https://afriso.pl/aktualnosci/2022-04-13-afriso-na-targach-instalacje-2022


Sprawdź 26 kwietnia br. podczas GLOB PREMIER 
w formule hybrydowej, co pojawiło lub pojawi się 
na rynku w 2022 roku. Nowe urządzenia, zupeł-
nie nowe możliwości i uniwersalne zastosowa-
nia, unikalne usługi w trosce o komfort klientów 
indywidualnych i komercyjnych, ale też z myślą 
o instalatorach i komforcie ich pracy – wszyst-
ko w jednym miejscu i pod ręką w każdym miej-
scu na Ziemi. 
Termin: 26 kwietnia 2022 r. godz. 11:00, Pawilon 5,  
studio
Rejestracja: http://globpremiery.pl

konferenCja krajoWego 
forum ChłodniCtWa

Zaproszeni eksperci przedstawią, jak wygląda sy-
tuacja branży chłodniczej w obliczu aktualnych 
krajowych i unijnych uregulowań prawnych.
Termin: 26 kwietnia 2022 r. , godz. 12:00-16:00, world 
Trade Center Poznań, sala konferencyjna nr 108
Rejestracja

więcej informacji o Targach Instalacje: 
www.instalacje.com. 

Laureaci Złotego MedaLu targów 
iNStaLacJe 2022

Dwanaście produktów zostało nagrodzonych w tegorocznej 
edycji konkursu o Złoty Medal Grupy MTP podczas Targów In-

stalacje. Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia targów,  
25 kwietnia, podczas uroczystości otwarcia targów. wyróżnione in-

nowacyjne produkty będzie można zobaczyć na stoiskach wystawców.

złoty medal grupy mtP targów instalacje 2022 otrzymały:
- Airmax3 5-14GT – wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda (GALMET) 
- Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-02 eco (BRAGER)
- COMFORT BDT – pompa cyrkulacyjna z zegarem cyfrowym (GRUNDFOS POMPY)
- DasPell NEXT 15 – kompaktowy kocioł peletowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
HEIZTECHNIK)
- FLAT 11 – kompaktowy kocioł peletowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK)
- MAXPell EVO 450 – kocioł średniej mocy (Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK)
- MIXIT – kompaktowy zawór zmieszania pompowego (GRUNDFOS POMPY)
- NIBE S2125 – powietrzna pompa ciepła serii NIBE S z naturalnym czynnikiem chłodniczym 
(NIBE-BIAwAR)
- pakiet budowy kotłowni pompy ciepła (RZT Technika Grzewcza)
- przydomowa oczyszczalnia ZBS-5C/KP GSM (wOBET-HYDRET)
- QLEEN Profi Two – nowoczesny system przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
(Karlhans Lehmann)
- wentylator Prana FutureLab Fan (Prana Polska/ECOVENTEAM)
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https://www.kfch.pl/szkolenia-i-certyfikacja/lista-szkolen/konferencja-krajowego-forum-chodnictwa-zwizku-pracodawcow
http://www.instalreporter.pl
https://beretta.pl/

