
                                                                                      

 

 
 

 
 
 

      
 

NASZE DZIEDZICTWO 
     WIODĄCE TARGI 

 
Warszawa, wrzesień 2017 

 
UNIKATOWA KONCEPCJA – WIODĄCA POZYCJA W EUROPIE 
 
Targi denkmal to najważniejsza impreza wystawiennicza w Europie dla całej branży ochrony i zachowania 
zabytków oraz dziedzictwa kulturowego. Co dwa lata właśnie w Lipsku spotykają się przedstawiciele świata 
nauki i przemysłu oraz konserwatorzy, restauratorzy, inwestorzy, architekci i planiści. Patronat nad targami 
obejmuje UNESCO.  
 
Cechą charakterystyczną targów jest bogaty program konferencyjny, na który składają się wystawy specjalne, 
warsztaty konserwatorskie oraz konferencje, wykłady, sympozja i prezentacje. Dzięki temu targi denkmal 
cieszą się wielkim uznaniem zarówno wśród przedsiębiorców, jak i przedstawicieli placówek ochrony zabytków 
z całej Europy. Do grona odwiedzających należą architekci, planiści, inżynierowie budownictwa, restauratorzy, 
konserwatorzy, przedstawiciele samorządów, wykonawcy inwestycji prywatnych, publicznych i kościelnych 
oraz inwestorzy i właściciele zabytkowych obiektów. Od 1994 roku koncepcja targów denkmal, ich 
interdyscyplinarny charakter oraz wysoki poziom programu konferencyjnego wnoszą istotny wkład                         
w zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.  
 
W 2018 roku, który ustanowiony został Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, targi denkmal stanowić 
będą istotne miejsce spotkania przedstawicieli branży ochrony i zachowania zabytków z całej Europy. 
 
W ostatniej edycji targów denkmal w roku 2016 udział wzięło 435 wystawców z 17 krajów, a odwiedziło je                    
13 900 specjalistów z branży. W gronie wystawców nie mogło zabraknąć firm z Polski. Swoją ofertę 
zaprezentowały m.in. firma OBIEKT Autorska Pracownia Witraży, Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski, 
Nanobiz Chemicals Sp. z o.o., GMN Get Models Now oraz Sempre Farby Sp. z o.o.. Z ramienia Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpił już po raz czwarty Narodowy Instytut Dziedzictwa. W 2016 roku 
podczas gali wręczania Złotych Medali targów denkmal jednym z nich wyróżniona została prezentowana 
przez Narodowy Instytutu Dziedzictwa wystawa - „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych 
regionów Polski i Niemiec” / "Schlösserlandschaften in der deutsch-polnischen Grenzregion". 
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Zakres tematyczny targów denkmal:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wystawcy i odwiedzający targi denkmal mają możliwość bezpłatnego udziału w Międzynarodowej Giełdzie 
Kooperacji CONTACT, organizowanej w ramach światowej sieci enterprise europe network. Jej celem jest 
stworzenie wymiany kontaktów, usług, produktów oraz know-how dla wszystkich podmiotów reprezentujących 
branżę ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków.                         
W giełdzie udział biorą firmy, instytucje oraz zakłady z całej Europy.  
 
Jednym z ważniejszych wydarzeń targów denkmal jest ceremonia przyznawania Złotych Medali targów 
denkmal za wybitne osiągnięcia w branży ochrony i zachowania zabytków w Europie. Złote Medale 
przyznawane są przez jury, w skład którego wchodzą światowej sławy eksperci w dziedzinie ochrony zabytków: 
członkowie Rady Merytorycznej i Międzynarodowego Kuratorium targów denkmal. 
 
Jeśli również Państwa firma stawia sobie za cel nawiązanie lub rozbudowanie kontaktów na 
międzynarodowym rynku, zapraszamy do dołączenia do grona wystawców targów denkmal 2018!                  
Ceny niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:    
- stoisko szeregowe (jedna strona otwarta)   126,- euro/m2 
- stoisko narożne (dwie strony otwarte)    131,- euro/m2 
- stoisko czołowe (trzy strony otwarte)    144,- euro/m2 
- stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)   153,- euro/m2 
Minimalna wielkość stoiska wynosi 10m2. 

 
Przy zgłoszeniu do dnia 31 marca 2018 roku przysługuje 10% rabatu od wyżej wymienionych cen.  
 
Koszty dodatkowe to: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 130,- euro, zryczałtowana opłata reklamowa 
80,- euro oraz niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2. Ceny netto plus 19% niemieckiego 
podatku VAT. 
 

Link do formularzy zgłoszeniowych: 
www.denkmal-leipzig.com/exhibitors/Registration-and-ordering/Registration-papers 
 
Równolegle odbywają się Międzynarodowe Targi Muzealnictwa i Systemów Ekspozycyjnych MUTEC oraz 
Branżowe Targi Budownictwa z Gliny Lehmbau.  
 
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w targach jako wystawca lub uzyskaniem dodatkowych informacji                         
o targach, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielstwem. Więcej informacji: www.targi-denkmal.pl, 
www.denkmal-leipzig.de. 
 
Z wyrazami szacunku  
 
Sylwia Petrażycka 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 

• rzemiosło w ochronie zabytków  
• materiały i elementy budowlane  
• przyrządy budowlane, narzędzia i maszyny  
• konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz dóbr 

kultury  
• materiały konserwatorskie i restauratorskie  
• narzędzia i wyposażenie techniczne dla 

restauratorów  
• zachowanie i ochrona zabytków kultury  
• ochrona zabytków archeologicznych  
•  ochrona zabytkowych ogrodów i krajobrazów  

• rewitalizacja miast i wsi  
• technika bezpieczeństwa dla publicznych                 

i prywatnych obiektów zabytkowych  
• elektroniczne przetwarzanie danych, 

dokumentacja i inwentaryzacja 
• urzędy, instytucje, izby, kościoły, 

ministerstwa, fundacje, zrzeszenia  
• wydawnictwa branżowe, literatura fachowa 
• edukacja i kształcenie zawodowe  
• turystyka a ochrona zabytków  
• usługi dla branży 


