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W jaki sposób kreować przestrzeń i budynki tak, aby 
z czasem kształtowały one nas samych? W jaki spo-
sób korzystać z najnowszej technologii, jakich ma-
teriałów użyć by powstająca wokół nas architektura 
spełniała coraz bardziej rygorystyczne wymogi bu-
dynków energooszczędnych? Jakie rozwiązania po-
zwolą nam budować szybko i solidnie, zachowując 
jednocześnie korzystny wskaźnik rentowności inwe-
stycji? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać 
podczas marcowych Targów BUDMA.

W dniach od 11 do 14 marca 2014 roku, w nowym, 
wiosennym terminie, na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyło się największe w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej spotkanie przedstawicieli 

branży budowlanej. Międzynarodowym Targom Bu-
downictwa i Architektury BUDMA towarzyszyły Targi 
Branży Szklarskiej GLASS, Targi CBS – Budownictwo 
Sportowe i Rekreacyjne oraz Międzynarodowe Targi 
Kominkowe KOMINKI, tworząc synergię branż zwią-
zanych bezpośrednio z budownictwem. Setki nowo-
ści produktowych i rozwiązań technologicznych pre-
zentowanych przez ponad 1000 wystawców z całego 
świata były swoistą odpowiedzią, wyznacznikiem 
zmian i trendów w budownictwie. Przez cztery targo-
we dni Poznań stał się budowlaną stolicą Polski, gdzie 
w gwarze biznesowych rozmów, debat nad najistot-

niejszą problematyką branży budowlanej, konferen-
cji z udziałem wybitnych specjalistów i wielu atrak-
cyjnych wydarzeń powstają nowe pomysły i projekty. 
Targom towarzyszyły spotkania, konferencje, poka-
zy, gdzie zwiedzający mogli znaleźć coś dla siebie, 
odbyły się między innymi:

Dni Inżyniera Budownictwa – pierwsze dwa dni Tar-
gów to intensywne spotkania i rozmowy na aktualne 
zagadnienia dotyczące branży, m.in. zmiany w Kodek-
sie budowlanym, problematyka zamówień publicznych 
w budownictwie czy też budownictwo na terenach za-
lewowych. Dni Inżyniera Budownictwa organizowane 
są we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą In-
żynierów Budownictwa.

VI Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pa-
sywnego – kolejne dwa dni Targów to szeroko zakro-
jona debata o kierunku rozwoju branży budownictwa 
pod kątem nowych przepisów Unii Europejskiej. Wybit-
ni specjaliści mówili o najważniejszych zagadnieniach, 
jak np. obowiązku inwestycji w termomodernizację 
z najwyższą efektywnością, procedur uzyskania dopłat 
do kredytów z funduszu NFOŚiGW czy rozwoju budow-
nictwa pasywnego na świecie i jego przyszłości. Forum 
odbyło się przy współpracy z Polskim Instytutem Bu-
downictwa Pasywnego oraz Stowarzyszeniem Wielko-
polski Dom Pasywny.

Kolejne Targi BUDMA za nami
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Strefa Testów – tutaj pod okiem specjalistów każdy ze zwie-
dzających miał okazję własnoręcznie przetestować urzą-
dzenia i materiały budowlane i dowiedzieć się o najlepszym 
sposobie ich zastosowania. Ogromne zainteresowanie ja-
kim cieszyła się Strefa Testów w poprzedniej edycji Tar-
gów skłoniło organizatorów do znacznego powiększenia 
powierzchni strefy. W tym roku zaprezentowała ona ofer-
tę zdecydowanie większej liczby wystawców.

Forum Architektury – niezwykle ciekawie wypadła de-
bata architektoniczna, w której udział wzięli: architekci, 
inwestorzy i deweloperzy, urzędnicy oraz po raz pierw-
szy producenci materiałów budowlanych. Dyskusja to-
czyła się wokół tematu wartości inwestycji w przestrzeni 
publicznej jako zależności realizacji pomysłu architekta 
od możliwości ekonomicznych inwestora.

Konferencja ,,Konstrukcje Stalowe Trwałe i Piękne’’ – 
organizowana przy współpracy z Polską Izbą Konstruk-
cji Stalowych, po raz pierwszy podczas Targów BUDMA. 
Konferencja odbyła się trzeciego dnia Targów, podję-

ła m.in. tematy związane z potencjałem polskiej branży 
konstrukcji stalowych, antykorozji, mostów i wiaduktów 
ze stali czy także technologii gięcia stali.

Jak co roku nagrodzono najlepsze stoiska. W tym roku 
laureaci konkursu Acanthus Aureus to:
BUDMA 2014

OWCZARY• 
BARWA SYSTEM Sp. z .o.o.• 
WIĄZARY BURKIETOWICZ Sp. J.• 
WIMA SERVICE GROUP• 
KRISPOL Sp. z o.o.• 
SIMU-SOMFY Sp. z o.o.• 
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A• 
FAKRO Sp. z o.o.• 
EKO-OKNA Sp. z o.o.• 
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.• 
ARCELORMITTAL• 
EUROPANELS Sp. z o.o. Grupa WŁOZAMOT PANEL• 
GERDA• 
WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o.• 

KOMINKI 2014
SPARTHERM POLSKA• 
PPHU HAJDUK Agnieszka Nasińska• 

CBS 2014
BERNDORF BADERBAU Sp. z o.o.• 

GLASS 2014
SAINT-GOBAIN POLSKA• 

Produkty nagrodzone Złotymi Medalami MTP prezen-
towaliśmy w nr 2/2014. 

Targi odwiedziło ponad 50 000 zwiedzających.


