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Informacja prasowa

XXIX TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD
JUŻ W MARCU!
W ostatni marcowy weekend, czyli w dniach 27 - 29.03.br. w Hali Stulecia odbędą się największe na
Dolnym Śląsku targi branży budowlanej. Tegoroczna edycja zgromadzi blisko 200 wystawców
z całej Polski.
Budujesz, remontujesz, urządzasz czy projektujesz?
TARBUD to niewątpliwie największe wydarzenie branży budowlanej w regionie, w tym roku program
ekspozycji i wydarzeo towarzyszących koncentrowad się będzie na najnowszych technologiach
w branży budowlanej, wyposażeniu wnętrz i aranżacji ogrodów. Pod historyczną kopułą Hali Stulecia
swoje produkty i usługi zaprezentuje blisko 200 wystawców, a wśród nich m.in. producenci
i dostawcy materiałów, narzędzi, maszyn i chemii budowlanej, firmy specjalizujące się w usługach
z zakresu stolarki otworowej, techniki sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz
elektrycznej. O fachową poradę zapytad będzie można architektów wnętrz, projektantów
i specjalistów aranżacji ogrodów i tarasów lub zobaczyd najnowsze trendy w dekoracji wnętrz. Wśród
tegorocznych wystawców znaleźli się m.in. Kogeneracja, PPHU FIX Joanna Frąckowiak, Team-plast,
Oknoplast. Pełna lista firm pojawi się na stronie internetowej na tydzieo przed targami.
TARBUD to nie tylko stoiska, to także trzydniowe atrakcje.
Bogaty program wydarzeo dodatkowych przewiduje wykłady tematyczne, pokazy, ciekawostki,
najnowsze trendy w urządzaniu mieszkao i domów, liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, w tym
oferty specjalne na czas targów oraz wysokie rabaty. Na szczególną uwagę zasługuje niecodzienna
ekspozycja, która zlokalizowana będzie na placu pod Iglicą. W Mobilnej Sali EkspozycyjnoSzkoleniowej znajdzie się zaprojektowana przez słynnego polskiego designera Janusza Kaniewskiego,
ekspozycja łazienek, wyposażona w szeroką gamę produktów marki KOŁO. Równocześnie w sali

głównej Hali Stulecia będzie można „na żywo” oglądad poszczególne etapy budowy domu
o drewnianej konstrukcji szkieletowej.
Pozostało już tylko 5 tygodni!
Wszystkie firmy chętne do wzięcia udziału w TARBUDZIE zapraszamy na nową stronę
www.tarbud.wroclaw.pl. Przypominamy, że rejestracja kooczy się 13 marca, ale ilośd miejsc jest
ograniczona. Targi odwiedzid będzie można w godzinach: 27.03.2015 – godz.10.00-18.00, 28.03.2015
– godz.10.00-18.00, 29.03.2015 – godz.10.00-17.00. Bilety wstępu kosztowad będą od 7 do 15 zł.
W sobotę i niedzielę na terenie targów TARBUD czynne będzie przedszkole targowe. Jest to
propozycja dla wszystkich zapracowanych rodziców, którzy na czas zwiedzania stoisk i studiowania
oferty wystawców mogą oddad swe pociechy pod opiekę doświadczonych opiekunek i animatorów
przedszkolnych zabaw. Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.
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