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PLASTPOL
tworzymy biznesową przyszłość
we shape the future of business

We współpracy z kwartalnikiem TWORZYWA - jednym z najdłużej działających pism 
branży tworzyw sztucznych w Polsce, przygotowywana jest Gazeta PLASTPOL - nowy 
periodyk branżowy, skierowany do wystawców i klientów targów. W magazynie znajdują 
się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia oraz artykuły poświęcone 
branży tworzyw sztucznych i gumy. Wirtualna wersja periodyku dostępna jest na stronie 
internetowej targów PLASTPOL.

PLASTPOL Magazine has been published in cooperation 
with the TWORZYWA quarterly, one of Poland’s oldest 
magazines devoted to plastics industry. The Magazine is 
a new industry periodical targeted at exhibitors and custo-
mers; the magazine contains the most important informa-
tion about the event as well as articles dedicated to the 
plastics and rubber industry. The virtual version of the 
PLASTPOL periodical is available on the trade show’s 
website.

Targi PLASTPOL potwierdzają siłę branży 
tworzyw sztucznych. Pomimo tego, że pande-
miczna edycja targów była skromniejsza niż 
dotychczas, spotkała się ona z pozytywnym 
odbiorem wystawców i zwiedzających. 
W wydarzeniu wzięli udział poważni rozmów-
cy z branży z konkretnymi ofertami, co pozwo-
liło na poszerzenie biznesowych horyzontów 
i nawiązanie wartościowych kontaktów.

PLASTPOL has confirmed the plastics industry 
keeps going from strength to strength; despite the 
fact that the expo held in pandemic time was 
slightly more modest than it used to be, exhibitors’ 
and visitors’ feedback has been truly positive. The 
event brought together the business-insiders ready 
to talk shop and do business. This business-atmos-
phere made it possible to expand business horizons 
and establishing valuable contacts.

Siła branży
The industry keeps going from strength to strength



Spotkanie profesjonalistów
Meeting of professionals 

20 000
odwiedzających

visitors

910
wystawców z 42 krajów

exhibitors 
from 42 countries

18 000
m2 powierzchni

wystawienniczej
sqm expo-space rented

Platinum Plast

Tradycyjnie podczas Międzynarodowych  
Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
i Gumy odbywa się Gala Platinum Plast - gala 
wręczenia medali i wyróżnień w kilku katego-
riach. W konkursie nagradzane są między 
innymi: najlepszy produkt zgłoszony oraz 
oryginalny i nowoczesny styl prezentacji 
targowej. W skład jury wchodzą czołowi bran-
żowi specjaliści.

It has been the International Fair of Plastics and 
Rubber Processing’s tradition to include the 
Platinum Plast Gala - the awarding ceremony. 
Medals and distinctions are presented in several 
categories for the best product and the original and 
modern style of expo presentation. The jury panel is 
composed of leading business insiders.

OMNIPLAST

Targom PLASTPOL towarzyszy także konkurs 
OMNIPLAST, popularyzujący wiedzę dotyczą-
cą tworzyw sztucznych i technologii ich prze-
twórstwa. Konkurs skierowany jest do wszyst-
kich firm będących wystawcami 26. edycji 
Międzynarodowych Targów Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych i Gumy, a także do ich 
przedstawicieli.

OMNIPLAST aimed to disseminate and popularise 
knowledge of plastic processing, and the related 
processing technologies is also one of PLASTPOL 
events.  The competition is targeted at all compa-
nies exhibiting at the 26th International Fair of 
Plastics and Rubber Processing PLASTPOL.



Wydarzenia towarzyszące
Accompanying events

Podczas Międzynarodowych Targów 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
PLASTPOL nie brakuje wydarzeń 
towarzyszących i atrakcji dla zwie-
dzających. W ostatniej edycji targów 
wzięli udział piłkarze z klubu Azoty-
-Puławy, siatkarze Grupy Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz lekko-
atleta - Marcin Lewandowski. 
Podczas spotkania z gwiazdami  
sportu można było uzyskać odpo-
wiedzi na najbardziej nurtujące 
pytania dot. blasków i cieni ich 
zawodu.

The organisers of International Fair of 
Plastics and Rubber Processing PLAST-
POL offer its visitors a plethora of attrac-
tions and accompanying events The 
previous expo edition hosted Azoty-Puła-
wy hanballers, volleyball players of 
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle and 
Marcin Lewandowski, athlete. The 
meeting featuring sports stars offered the 
chance to ask questions and find out 
about the pros and of professional sports.

Program targów PLASTPOL wypełniają merytoryczne spotkania, 
seminaria techniczne i konferencje, w których biorą udział 
eksperci z branży. Stałymi punktami targów są konferencja praso-
wa Stowarzyszenia PlasticsEurope Polska na temat aktualnej 
sytuacji branży tworzyw sztucznych w Europie i na świecie oraz 
seminarium Plastech – INFO, poświęcone roli rynku plastików. 
Podczas spotkań organizowanych przez Klaster Gospodarki 
Odpadowej i Recyklingu omawiane są najważniejsze kwestie dot. 
tworzyw sztucznych i innowacji służących zamknięciu obiegu 
surowców.

The PLASTPOL agenda abounds with knowledge-packed meetings, 
technical seminars and conferences which feature industry experts. There 
are permanent fixtures in the expo calendar, including the press conferen-
ce of the PlasticsEurope Polska Association; the current situation of the 
plastics industry in Europe and in the world are in the limelight. PLASTPOL 
cannot go without the Plastech - INFO seminar devoted to the role of the 
plastics market and the meetings organised by the Waste Management 
and Recycling Cluster on the most important issues related to plastics and 
innovations aimed at circular economy in raw materials.



Portal wystawcy
Exhibitors portal

Wejdź do świata targów,
to proste!

Enter the trade fairs world;
it's easy!

W trosce o komfort Wystawców wdrożyliśmy nowe,  intuicyjne i zarazem nowoczesne narzędzie – Portal 
Wystawcy. Dzięki niemu możecie Państwo  nie tylko zgłosić swój udział w targach i zrealizować online 
wszelkie związane z tym formalności, ale także zarezerwować powierzchnię oraz pozostałe niezbędne 
usługi. System umożliwia także stały kontakt z organizatorami targów, ze zwiedzającymi i klientami oraz 
z innymi Wystawcami.

For the comfort of Exhibitors, we have implemented a new, intuitive and cutting tool; the Exhibitor's Portal not-only can 
you register for the trade fair and complete all related formalities online. You can also book the expo space and other 
necessary services. The system is a perfect to maintain on-going contact with trade fair organisers, visitors and custo-
mers as well as with other Exhibitors.

Wszystkie informacje dotyczące działania Portalu Wystawcy znajdują się na stronie Portal Wystawcy – instrukcje.
All information on the Exhibitor's Portal can be found on its website - Exhibitor's Portal - instructions.

Oszczędzisz czas 
załatwisz online wszelkie

formalności związane
z uczestnictwem w targach

Zwiększysz zasięg
podaj dane kontaktowe,

uzupełnij opis Twojej firmy,
linki do social mediów

Wzmocnisz swoją markę
dodaj materiały,

które wyróżnią Twoją firmę,
np. linki do video na YouTube,

plik z ofertą, zdjęcia

Time saving
all formalities related to

participation in the trade fair 
can easily be done online

Increased outreach
give your contact details,

complete your company description,
attach links to your social media

Brand recognition booster
add materials that will make your company

stand out the croud, e.g. YouTube video links,
offer files, photos

Networking
umówisz spotkania online i offline
dzięki opcji „Kalendarz spotkań"

Networking
the "meetings scheduler" option makes it possible 

to arrange an online and offline meetings

Dasz się poznać
uczestnikom... oraz tym, którzy będą śledzić 

informacje na jego temat online

Mark your presence
let expo participants

and their online followers know you



Targi Kielce

tu spotyka się biznes

one-stop-shop for business

www.plastpol.com

TARGI KIELCE SA 
Zakładowa 1, 
25-672 Kielce, Poland 
 +48 41 365 12 22, 
 biuro@targikielce.pl
 www.targikielce.pl

Menedżer projektu 
Project manager: 
Agnieszka Dąbrowska
 +4841 365 12 32
 plastpol@targikielce.pl

/PlastpolFair

/showcase/plastpolfair/

Kanał: Plastpol 4.0.

• Drugi ośrodek wystawienniczy w Europie  Środkowo-Wschodniej, 
   organizator 70 imprez  targowych i 700 konferencji rocznie
• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych hal,  centrum 
   kongresowe, 2400  miejsc  parkingowych w pobliżu hal 
   wystawienniczych
• Doskonałe zaplecze techniczne ośrodka: możliwość 
   zaprezentowania maszyn w czasie  pracy na hali, 
   tereny do pokazów dynamicznych
• Dobra lokalizacja:
  - 6 międzynarodowych lotnisk  w odległości  160 km
  - 8 europejskich stolic w promieniu  800 km
  - lokalizacja w pobliżu węzła drogowego Kielce Zachód 
    (skrzyżowanie dróg S7 i 74)

• The Centre is ranked second in Central and Eastern Europe. 
   Every year Targi Kielce organises 70 trade fairs and 700 conferences
• Cutting-edge infrastructure: the seven expo-halls cluster, 
   the Congress Centre, 2400 parking spaces in the immediate 
   vicinity of the expo
• The Centre offers excellent technical facilities. Every expo 
   is the opportunity to present working machines in the expo halls 
   as well as in the open-air arena. The outdoor exhibition space 
   is ready for show - presentations
• A perfect location: 
  - 6 international airports within 160 km radius 
  - 8 European capitals within 800 km radius
  - Targi Kielce is located next to the Kielce West road junction 
    (S7 and 74 trunk roads’ intersection)


