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Cztery targowe dni podczas BUDMY oraz WinDoor-techu były niezwykle intensywne. Dopisali
Wystawcy, których w Poznaniu było niemal 800 z aż 26 krajów z całego świata, a którzy
zaprezentowali setki nowości i kilkadziesiąt rynkowych premier. Tłumnie przybyli zwiedzający,
zainteresowani tematyką budowlaną i architektoniczną. Na powierzchni 55 tys. m2 najnowsze
propozycje branży zobaczyło niemal 45 tys. targowych gości! Wyjątkowo bogaty był również
program wydarzeń. Śmiało można powiedzieć, że tegoroczne targi dostarczyły uczestnikom
wielu inspiracji, ogromnej dawki wiedzy i przede wszystkim okazji do rozmów biznesowych. 

  

      

29 Złotych Medali MTP targów BUDMA oraz WinDoor-tech, kilkaset nowości i kilkadziesiąt
rynkowych premier w ramach Klubu Premier BUDMA – to wszystko czekało na targowych gości
w Poznaniu. Technologiczne nowinki to jeden z powodów wizyty w Poznaniu, ale nie jedyny.
Wiele osób przybyło do stolicy Wielkopolski ze względu na bogaty program merytoryczny. Tutaj
w szczególności wymienić należy I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, które
odbyło się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Trzydniowe Forum
dostarczyło nam konkretnych informacji m.in. na temat kodeksu urbanistyczno – budowlanego,
programu Mieszkanie Plus, czy także nadzoru rynku wyrobów budowlanych. O projektowaniu i
wykonaniu lekkiej obudowy, warunkach technicznych, metodyce ocen okładzin ściennych czy
również roli szczelności w budynkach użyteczności publicznej mogliśmy dowiedzieć się
podczas konferencji organizowanej przez stowarzyszenie DaFa. Z kolei tematyka efektywności
energetycznej, zalet budowania obiektów w technologii pasywnej oraz głębokiej
termomodernizacji, podejmowana była w ramach VIII Forum Budownictwa Pasywnego i
Efektywności Energetycznej.

  

  

Targi BUDMA po raz kolejny zaprezentowały także szereg interesujących wydarzeń
skierowanych do architektów w ramach Forum Architektury, organizowanego wspólnie z Izbą
Architektów RP.
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Kto odwiedził targi?

  

Analiza profilu zwiedzających

  

  

Oferta i program Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA kierowane są
do czterech grup klientów: handlowców, architektów, wykonawców oraz inwestorów. Przez
cztery targowe dni, stolica wielkopolski gościła niemal 45 000 profesjonalistów z branży
budowlanej. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki dotyczące targów BUDMA 2017 na
podstawie przeprowadzonych ankiet.

  

  

  

Biznesowe spotkania z profesjonalistami

  

  

Najsilniej reprezentowaną grupą tegorocznych targów byli przedstawiciele sieci handlowych,
którzy stanowili aż 44% ogólnej liczby osób uczestniczących w wydarzeniu. Silnie
reprezentowana była również grupa wykonawców i fachowców: 35% ogólnej liczby
profesjonalistów. Z kolei architekci i projektanci stanowili 12%, a inwestorzy i deweloperzy 8%
osób biorących udział w targach budowlanych.
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Kadra zarządzająca największą grupą klientów na Targach

  

  

Ponad połowę uczestników targów, aż 53%, stanowiły osoby mające możliwość podejmowania
decyzji zakupowych w swoich firmach. Z kolei pracownicy, którzy dzięki prezentowanej ofercie
mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi propozycjami produktowymi, stanowili 44%

 3 / 7



BUDMA 2017. Intensywnie budowlanie
Czwartek, 22 Czerwiec 2017 09:42

ogólnej liczby targowych gości.

  

  

  

  

  

  

Międzynarodowy wymiar biznesu

  

  

W targach BUDMA udział wzięli reprezentanci aż 49 krajów, praktycznie z całego świata,
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stanowiąc 14% ogólnej liczby targowych gości. Najczęściej słyszanym językiem obcym podczas
biznesowych spotkań z Wystawcami był j. niemiecki – 15% oraz litewski – 12%. Mocno
reprezentowana była również Skandynawia. Z północy Europy przybyło do Poznania aż 11%
osób zainteresowanych nowinkami branży budowlanej.
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Cała Polska na BUDMIE

  

  

Targi BUDMA były miejscem biznesowych spotkań dla przedstawicieli każdego z 16
województw. Mocny wzrost, aż o 5% w stosunku do edycji 2016, zanotowało województwo
śląskie, z kolei niemal 4% wzrost zanotowało województwo pomorskie. Do stolicy Wielkopolski
wybrało się także 2% więcej mieszkańców woj. łódzkiego oraz kujawsko- pomorskiego.
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W 2018 roku targi BUDMA i towarzyszące im targi KOMINKI, odbędą się od 30 stycznia do 2
lutego.
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