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Informacja prasowa

XXIX TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD
UROCZYSTE OTWARCIE
W piątek 27 marca o godzinie 11:00 odbędzie się inauguracja tegorocznej edycji Targów
Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD. Przez trzy dni będzie można odwiedzid
blisko 200 stoisk wystawienniczych, uczestniczyd w jednym z 20 wykładów lub zapisad się
na jeden z 25 oferowanych warsztatów i pokazów. Obszerna oferta atrakcji targowych
skierowana jest zarówno do przedstawicieli branży, jak i do wszystkich gości
zainteresowanych tematyką budowlaną i wnętrzarstwem.
Bogata oferta stoisk.
Corocznie w marcu Hala Stulecia przez trzy dni staje się największym forum budowalnym na Dolnym
Śląsku. Tragi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD są jednym z najważniejszych wydarzeo
branżowych w Polsce, które nie tylko zamieniło się w platformę wymiany doświadczeo pomiędzy
producentami, dostawcami, specjalistami a klientami, ale przyczynia się również do ożywienia
regionalnego rynku branży budowlanej. Na najokazalszych stoiskach TARBUDU porozmawiad będzie
można m.in. z liderami wśród producentów schodów, jak firma MARCHEWKA, ekspertami z zakresu
ciepłownictwa (KOGENERACJA SA), producentami i dostawcami okien i drzwi – OKNOPLAST i TEAM
PLAST, jak również z wytwórcą kostki brukowej, firmą KOST-BET. Misterną i bardzo efektowną
sztukaterię w kuluarach Hali Stulecia prezentowad będzie firma ZIÓŁKOWSKI i ANDRZEJ HAŁAT
a eksperci ze stoiska DEKORATORIA.PL zaprezentują szeroki asortyment artykułów dekoratorskich
jak również udzielą informacji i porad . To tylko kilka największych firm jakie czekad będą na
odwiedzających w najbliższy weekend. Wielu wystawców przygotowało również specjalne oferty
rabatowe jak i liczne niespodzianki czy konkursy z nagrodami.

Szeroki wachlarz atrakcji.
Program wykładów adresowany jest zarówno do fachowców pracujących w branży budowalnej jak
i do osób, które remontują czy urządzają dom lub mieszkanie. Wykłady omawiające najnowsze prawo
budowalne i najciekawsze dolnośląskie inwestycje ostatnich kilku lat, seminaria dotyczące
budownictwa drewnianego oraz szczegółowe porady dla przyszłych kredytobiorców, są jednymi z
wielu bezpłatnych propozycji tegorocznej edycji Targów TARBUD. Nowością wśród atrakcji będą
warsztaty i porady z zakresu HOME STAGINGU, czyli profesjonalnego i skutecznego przygotowania
nieruchomości do sprzedaży lub wynajęcia. Ekspert rynku nieruchomości - Ewa Bryl Michałowicz
zaprezentuje w jaki sposób przy niewielkim nakładzie finansowym nadad wnętrzu odpowiedni
charakter i je uatrakcyjnid oraz podkreślid pełny potencjał mieszkania czy domu.
Praktyczne warsztaty florystyczne organizowane przez Galerię Ogrodniczą Zielone Centrum pokażą
jak zaprojektowad piękny, funkcjonalny i prosty w użytkowaniu ogród, wypełnid zielenią taras i
balkon, stworzyd i zaaranżowad przestrzeo wokół domu eksponując urodę roślin. Ostatniego dnia
Targów odbędzie się wyprzedaż stoiska, będzie to okazja do zakupu wyjątkowych kompozycji w
atrakcyjnych cenach.
Z uwagi na duże zainteresowanie, na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy na dzieo przed w
biurze Targów TARBUD.
Tarbud For Kids
Podczas tegorocznych Targów TARBUD CENTRUM POZNAWCZE HALI STULECIA zorganizuje pokazy
druku 3d i opowieści o najdziwniejszych projektach domów „szytych na miarę” dla dzieci. Małych
uczestników czeka wspaniała zabawa w tworzenie własnej przestrzeni do zamieszkania, konkurs na
najszybsze ułożenie makiety domu oraz strefa klocków konstrukcyjnych dla najmłodszych gości
TARBUDU. Zajęcia zatytułowane BUDUJEMY DOM! odbędą się w sobotę 28. i niedzielę 29 marca.
W trosce o komfort zwiedzających, którzy przyjadą ze swoimi pociechami, przygotowano
PRZEDSZKOLE TARGOWE, zlokalizowane w holu głównym Hali Stulecia. Opiekunowie i animatorzy
poprowadzą kreatywne warsztaty i rozwijające wyobraźnię zabawy, podczas gdy rodzice będą mieli
możliwośd swobodnego zwiedzania przestrzeni targowej. Pozostawienie dzieci w przedszkolu
targowym nie wiąże się z żadnymi opłatami.
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.
Przypominamy.
Uroczysta inauguracja TARBUDU odbędzie się w piątek 27 marca o godzinie 11:00 w Sali Głównej
Hali Stulecia. 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.
Na Targach czynne będą trzy kasy biletowe: wejście od ul. Wystawowej, od ul. Wróblewskiego oraz
od parkingu podziemnego (wejście „B” w Hali Stulecia).W sobotę i niedzielę na terenie targów
TARBUD czynne będzie przedszkole targowe. Pozostałe informacje znajdują się na stronie
internetowej wydarzenia www.tarbud.wroclaw.pl
Plus ile kas i gdzie wejścia.
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