Tegoroczna IX edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej
INFRASTRUKTURA 2011 odbędzie się w dniach 15-17 listopada. Na targach zaprezentują się
firmy ze wszystkich obszarów infrastruktury drogowej, w tym równieŜ z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a takŜe firmy posiadające oferty w zakresie budowy i
modernizacji infrastruktury miejskiej. Wydarzenie będzie okazją do spotkania z
przedstawicielami władz i instytucji rządowych oraz samorządowych. Ponadto imprezie będzie
towarzyszył bogaty program merytoryczny, liczne konferencje, warsztaty i seminaria
poświęcone aktualnym zagadnieniom branŜy. Targi INFRASTRUKTURA odbędą się w Centrum
MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Oferta targów
Targi INFRASTRUKTURA to okazja do niecodziennego spotkania środowisk odpowiedzialnych za
rozwój infrastruktury miejskiej i drogowej w Polsce. W trakcie targów kompleksowe oferty zaprezentują
firmy wykonawcze i usługowe, producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw
czy surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Wśród wystawców znajdą się równieŜ
dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem
drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia a takŜe rozwiązań ITS czy teŜ
systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Zwiedzający będą mieli równieŜ
okazję zapoznać się z propozycjami projektantów, firm zajmujących się architekturą zieleni, jak
równieŜ wyposaŜeniem obiektów uŜyteczności publicznej. Po raz pierwszy targom towarzyszy Salon
Kolei DuŜych Prędkości „SuperKolej 2011”. Warto dodać, Ŝe wyróŜniające się oferty wystawców
nagrodzone zostaną w prestiŜowym konkursie na najlepszy produkt targowy.
BranŜowi zwiedzający
Targi INFRASTRUKTURA są ściśle branŜowym spotkaniem, które pozwala nawiązywać kontakty
biznesowe i wyszukać odpowiednich partnerów do współpracy. Wśród zwiedzających targi znajdują
się zarówno osoby reprezentujące władze oraz instytucje rządowe i samorządowe odpowiadające za
projekty realizowane w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej, jak równieŜ firmy i inwestorzy
prywatni angaŜujący się w inwestycje infrastrukturalne. Na wydarzenie przyjeŜdŜają równieŜ osoby,
które prowadzą lub są na etapie planowania budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej czy
miejskiej. Trzy dni targów pozwalają poznać aktualną ofertę w zakresie rozwiązań stosowanych w
branŜy, a takŜe nawiązać kontakty z partnerami realizującymi inwestycje infrastrukturalne.
Patronaty i współpraca
Targi Infrastruktura objęte są Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury, Cezarego Grabarczyka
oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury. W ich merytoryczne przygotowanie włączają się najwaŜniejsze
organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju infrastruktury w Polsce. Są to: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat
Transportu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Drogownictwa, Stowarzyszenie ITS Polska, Polski Kongres Drogowy, Unia Metropolii Polskich,
Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

Klimat dla biznesu
KaŜdej z edycji targów towarzyszą prestiŜowe wydarzenia dla profesjonalistów, które są gwarancją
obecności właściwych odbiorców. Wśród potwierdzonych juŜ tematów są, m.in.
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Dwudniowe seminarium BRD pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co,
kiedy, jak, dlaczego” organizator: Ministerstwo Infrastruktury – Krajowa Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;
Konferencje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe
i Mostowe” oraz „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” – Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego - Prof. Leszek Rafalski;
II edycja Forum Moja Innowacja 2011 – moderator Prof. Dariusz Sybilski;
Seminarium „Realizacja robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych”, organizator:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
II edycja debaty poruszającej tematykę maszyn i urządzeń budowlanych – spotkanie dla kadry
zarządzającej organizowane przy współpracy z wydawcą „Pośrednika Budowlanego”;
Forum „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania” organizowane przez Stowarzyszenie Polski
Kongres Drogowy;
Konferencja SecTrans „Bezpieczeństwo w transporcie publicznym” organizowana przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w InŜynierii Komunikacyjnej „IKKU” Sp. z o.o. ;
Konferencja „Koleje duŜych prędkości w Polsce” przygotowywana przez Zespół ds. Kolei duŜych
Prędkości w Polsce działający przy Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnictwo w targach jest bezpłatne, wymagana jest tylko wcześniejsza rejestracja –
www.infrastruktura.info/rejestracja
Więcej informacji o targach INFRASTRUKTURA 2011 na stronie www.infrastruktura.info.

Serdecznie zapraszamy. Z sukcesem nam po drodze!

