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Targi denkmal stanowią od swojej premiery, która miała miejsce w 1994 roku, najważniejsze spotkanie dla branży 
ochrony i zachowania zabytków w Europie. Organizowane są w Lipsku w cyklu dwuletnim pod patronatem UNESCO, 
a ich oferta skierowana jest do architektów, planistów, przedstawicieli gmin i samorządów oraz restauratorów i 
konserwatorów, a także inwestorów prywatnych i instytucjonalnych oraz generalnych wykonawców.
  
Jako wiodące w Europie 3-dniowe spotkanie specjalistów z branży i osób prywatnych zainteresowanych tematyką 
ochrony i zachowania zabytków, w tym zabytkowych budowli, zabytków przemysłowych, zabytkowych ogrodów 
oraz zabytków kultury i sztuki, a także restauracji oraz rewitalizacji miast, targi denkmal stanowią idealną platformę 
wspierającą nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych.

W tym roku targom towarzyszyć będzie już po raz szósty Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT, która 
organizowana jest w ramach europejskiej sieci „enterprise europe network“ przez Izbę Rzemiosła w Lipsku oraz 
Leipziger Messe GmbH. W ostatniej edycji giełdy CONTACT w 2016 roku udział wzięło 58 przedsiębiorstw i instytucji 
z takich krajów jak: Polska, Czechy, Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Rosja, Szwecja, Francja i Niemcy. 

CONTACT „denkmal“ – MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACJI

· dla wystawców i odwiedzających stanowi dodatkowy instrument do nawiązywania bezpośrednich 
 kontaktów biznesowych z wybranymi firmami z całego świata

· oferuje przedsiębiorstwom możliwość zaprezentowania się na platformie online przed rozpoczęciem targów 

· dobór partnerów do rozmów kooperacyjnych oraz ustalanie terminu spotkań odbywają się przed 
 rozpoczęciem targów 

· uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczy podczas rozmów kooperacyjnych 

Wszystkich zainteresowanych nawiązywaniem nowych kontaktów biznesowych zapraszamy do udziału w giełdzie 
CONTACT w dniu 9 listopada 2018 roku. Dla polskich uczestników, zarówno wystawców, jak i odwiedzających, udział 
w giełdzie jest bezpłatny. Każda firma uczestnicząca w giełdzie otrzymuje bezpłatny bilet wstępu na targi oraz pomoc 
tłumacza podczas rozmów kooperacyjnych. 

REJESTRACJA
W celu zgłoszenia udziału prosimy o uzupełnienie online formularza profilu firmy, który znajduje się na: 
www.hwk-leipzig.de/contact-denkmal. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 września 2018.

KONTAKT
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o., Magdalena Dziemidek
Tel.: 22 414 44 71, 72, 73, Fax: 22 414 44 71
E-mail: info@targilipskie.pl
www.targi-denkmal.pl

Podczas targów denkmal 2018: 

CONTACT „denkmal“– Międzynarodowa Giełda Kooperacji
9 listopada 2018, w godz. 10:00 - 15:00 Congress Center Leipzig (CCL), Lipsk, Niemcy
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TARGI.


