Wrocław, 20 marca 2015
Informacja prasowa

JUŻ ZA TYDZIEŃ ROZPOCZYNAJĄ SIĘ XXIX TARGI BUDOWNICTWA I
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD
W Hali Stulecia rozpoczęły się już intensywne przygotowania do największych na Dolnym
Śląsku Targów Budownictwa TARBUD, których uroczyste otwarcie odbędzie już się za
tydzieo. To już ostatnie dni rejestracji. Wszystkie firmy chętne do wzięcia udziału w
targach powinny zgłosid się do wtorku 24 marca.
Budowanie pod kopułą.
Przed nami ostatni tydzieo gorących przygotowao do TARBUD-u. Od poniedziałku 23 marca wystawcy
zaczynają budowad i wyposażad stoiska. Łącznie do ich dyspozycji przeznaczono 400m powierzchni
wystawienniczej pod zabytkową kopułą Hali Stulecia oraz 1500 m2 na placu pod Iglicą. Uroczyste
otwarcie targów odbędzie się o godzinie 11:00 na scenie w Sali Głównej. Ubiegłoroczna edycja
Targów zgromadziła 220 wystawców i odwiedziło ją blisko 10 tys. gości. W tym roku organizatorzy
spodziewają się jeszcze większej frekwencji.
Dla przyszłych kredytobiorców.
Goście targów, którzy podjęli już decyzję o kredycie na budowę domu czy zakup mieszkania lub
dopiero rozważają taką możliwośd, będą mogli wziąd udział w cyklu wykładów organizowanych przez
firmę CONSE Doradcy Finansowi. Eksperci omówią kolejne etapy procedury bankowej, udzielą porad
i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania uczestników.

Dla fachowców.
Wśród atrakcji TARBUDU znalazł się cykl wykładów prowadzony przez ekspertów Dolnośląskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Wykłady dotyczyd będą najnowszych, dolnośląskich inwestycji
budowlanych, m.in. Afrykarium we wrocławskim ZOO, Sky Tower czy biurowiec Silver Tower. Druga
sesja, kierowana do fachowców pracujących w branży i zatytułowana „Vademecum” analizowad
będzie nowe prawo budowlane i zarządzanie bezpieczeostwem na placach budowy.
Plan wykładów i seminariów znajduje się pod linkiem http://tarbud.wroclaw.pl/wyklady-i-seminaria/
Akredytacje dla dziennikarzy
Wszystkich chętnych przedstawicieli mediów zapraszamy do wypełnienia formularza
akredytacyjnego, który znajduje się na stronie wydarzenia:
http://tarbud.wroclaw.pl/kontakt/kontakt-dla-mediow/
Akredytacje będzie można odbierad w kasie znajdującej się w wejściu „B” (od strony Wrocławskiego
Centrum Kongresowego) przed wejściem na targi.
Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD - największe wydarzenie branży budowlanej
na Dolnym Śląsku, gromadzące blisko 200 wystawców, m.in. producentów i dostawców materiałów,
narzędzi, maszyn i chemii budowlanej, firm specjalizujących się w usługach z zakresu stolarki
otworowej, techniki sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz elektrycznej. Tematyka
skupia się na trzech głównych nurtach branżowych: budownictwie, wyposażeniu wnętrz i aranżacji
ogrodów. Podczas wydarzenia prezentowane są najnowsze technologie, nowatorskie rozwiązania
w obszarze projektowania przestrzeni zewnętrznej, ekologiczne i ekonomiczne podejście
do architektury. Organizatorzy przygotowują liczne konkursy zarówno dla wystawców jak i gości, trzy
dni targów gromadzą ponad 10 000 odwiedzających.
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 15zł.
W sobotę i niedzielę na terenie targów TARBUD czynne będzie przedszkole targowe. Pozostałe
informacje znajdują się na stronie internetowej wydarzenia www.tarbud.wroclaw.pl

Kontakt dla prasy:
Bożena Rudyk,
specjalista ds. wizerunku, rzecznik prasowy
Kom. 785 999 023
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e-mail: brudyk@halastulecia.pl
www.halastulecia.pl

