
ZAPRASZA

Marta Szydłowska
Dyrektor Projektu
tel. +48 691 022 342
marta.szydlowska@grupamtp.pl 

www.budma.pl  / www.windoortech.pl

NAGRADZAMY 
I PROMUJEMY INNOWACJE

31.01.-3.02.2023
POZNAŃ

W TYM SAMYM CZASIE



O BUDMIE MÓWIĄ

> aktualne wyzwania rynku
> prognozy i szanse dla branży 
> technologie jutra w budownictwie
> autorytety z dziedziny gospodarki i ekonomii

“Podczas Targów BUDMA stoisko Grupy Blachotrapez 
cieszyło się ogromną popularnością - odwiedziły nas 
tysiące osób. To były 4 bardzo intensywne dni, 
z których wróciliśmy z pełną satysfakcją, bogatsi 
o setki rozmów z klientami, inwestorami i ekspertami.”     
  
Mirosław Stanisławczyk, 
Dyrektor Marketingu Operacyjnego Blachotrapez

„BUDMA była dla nas bardzo owocna - targi 
przyniosły nam wiele korzyści. Odbyliśmy setki 
wartościowych spotkań, nawiązaliśmy wiele nowych 
kontaktów, towarzyszyło nam mnóstwo pozytywnych 
emocji.” 

Michał Hermanowski, 
p.o. Dyrektora Marketingu, Budmat 

"Poznańskie targi budownictwa - jedne z najważniej-
szych wydarzeń w branży - to czas premier rynkowych
 i zdobywania nowych kontaktów biznesowych, 
warunkujących dalszy, dynamiczny rozwój. 
Jubileuszowe, 30. targi BUDMA były bardzo udane dla 
Drutexu - tysiące gości doceniło prezentowaną ofertę, 
co do której było mnóstwo pytań. Dodatkowo bardzo 
się cieszymy, że nasze stoisko, pełne rynkowych premier, 
zostało nagrodzone statuetką ACANTHUS AUREUS.”
        
Zbigniew Bartosiewicz, 
Dyrektor Handlowy DRUTEX S.A.

„BUDMA okazała się świetną okazją do nawiązania 
zupełnie nowych kontaktów handlowych; na
stoiskach znaleźliśmy sporo innowacyjnych 
rozwiązań, których dotąd nie spotkaliśmy.
Było to dla nas bardzo owocne wydarzenie, 
na którym odbyliśmy wiele perspektywicznych spotkań, 
dających nadzieję na dobrą współpracę. Dziękuję 
za możliwość uczestnictwa w targach budownictwa 
w Poznaniu!”

Top Profil SRL, Mołdawia - zwiedzający w ramach 
programu „BUDMA Hosted Buyers”

PROFESJONALNI ZWIEDZAJĄCY 

43%
36%
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Wykonawca  
 

Dystrybutor Architekt Inwestor

ZAKRES TEMATYCZNY 

• Salon stolarki budowlanej

• Salon dachów, akcesoriów i sprzętu dekarskiego

• Salon prefabrykacji i gotowych systemów zabudowy

• Salon ekotrendów i energii w budownictwie

• Salon architektury miejskiej 

• Salon ścian, stropów i posadzek

45 %

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 
NAJWIĘKSZĄ GRUPĄ 
KLIENTÓW NA TARGACH

Pracownik 
Fachowiec

Kadra 
zarządzająca

53%

MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER

PLANOWANE WYDARZENIABRANŻA 
BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA 
W JEDNYM MIEJSCU
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> poszukiwanie nowych trendów wokół innowacyjnych 
  rozwiązań w obszarze szeroko pojętej przestrzeni
> interdyscyplinarne debaty i Goście Specjalni
> ABA – Architecture Budma Award – konkurs promujący 
  współczesną architekturę wyróżniającą się estetyką, wzornictwem, 
  funkcjonalnością i jakością wykonania
> wystawa 1 m/ ARCH  – prezentacja najlepszych propozycji 
  i realizacji projektowych pracowni architektonicznych

• Salon systemów wykończeniowych

• Salon smart-home i smart-city

• Salon IT

• Salon konstrukcji budowlanych (stalowych i drewnianych)

• Salon maszyn, narzędzi i sprzętu pomocniczego

• Salon rusztowań i szalunków

  

Program HOSTED BUYERS - spotkania biznesowe z przedstawicielami 

największych sieci handlowych, grup zakupowych, hurtowni 

oraz dystrybutorów materiałów budowlanych z całego świata.
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* Albania, Austria, Białoruś, Cypr, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Iran, Irlandia, Izrael, Kanada, Mołdawia, Mongolia,   
  Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, USA, Węgry, Włochy
   Dane: BUDMA 2022
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   Dane: BUDMA 2022



GRUPA MTP
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań, Poland

Natalia Nowaczyk
Manager ds. Kluczowych Klientów
tel. +48 691 028 831
natalia.nowaczyk@grupamtp.pl

Damian Brandt
Manager ds. Kluczowych Klientów
tel. +48 691 033 919
damian.brandt@grupamtp.pl 

Marta Szydłowska
Dyrektor Projektu
tel. +48 691 022 342
marta.szydlowska@grupamtp.pl 

Klaudia Jóźwińska
Manager ds. Kluczowych Klientów 
tel. +48 691 022 016
klaudia.jozwinska@grupamtp.pl

Violetta Pastwa
Zastępca Dyrektora Projektu
tel. +48 603 413 094
violetta.pastwa@grupamtp.pl 

NAGRADZAMY 
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Złoty Medal Grupy MTP
Skuteczne narzędzie wzmacniające pozycję rynkową nagrodzonego
produktu, w konsekwencji budując pozytywny wizerunek wyróżnionej 
firmy.
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W tym samym czasie


