W dniach 22-24 marca 2017r. odbyła się XXV edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO
oraz XV edycja Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA. Targi objęte były
Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju.
Podczas jubileuszowej edycji Targów ŚWIATŁO i Targów ELEKTROTECHNIKA, na ponad 13 tys.m2 swoje produkty
zaprezentowało 502 Wystawców z Polski i zagranicy. To rekordowa liczba. Targi spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem również ze strony odwiedzających, których liczba w tym roku wyniosła 15.595 osób.

CHARAKTERYSTYKA TARGÓW
Targi ŚWIATŁO i Targi ELEKTROTECHNIKA to bardzo ważne wydarzenie branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.
To właśnie tutaj producenci prezentują swoje nowe produkty, innowacyjne rozwiązania i technologie.
Targi ŚWIATŁO 2017 i Targi ELEKTROTECHNIKA 2017 to także wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących
– szkolenia i konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne oraz konsultacje branżowe, wystawy osiągnięć polskiej myśli
technicznej i designu. Na tegorocznych Targach rozstrzygniętych zostało wiele konkursów, wręczone były
prestiżowe nagrody i wyróżnienia – wśród nich nagrody targowe, nagrody Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz przyznana została po raz pierwszy Nagroda Osobowość Roku 2016. Targom towarzyszył Konkurs na Najlepiej
Oświetloną Miasto i Gminę 2016 Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2016 Roku.
Targi ŚWIATŁO i Targi ELEKTROTECHNIKA dostarczają praktyczną wiedzę z zakresu oświetlenia, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz prawa budowlanego, są najlepszą w kraju okazją dla spotkań branżowych,
wymiany doświadczeń oraz platformą nawiązania nowych kontaktów handlowych.

TARGI ŚWIATŁO 2017 i TARGI ELEKTROTECHNIKA 2017 – FAKTY



















502 wystawców z kraju i z zagranicy
4 hale wystawiennicze - ponad 13 tys. metrów kw. zajętej powierzchni
Prezentacja osiągnięć polskich i zagranicznych producentów oświetlenia architektonicznego, ulicznego,
komercyjnego i mieszkaniowego oraz układów zasilania, sterowania i źródeł światła
Prezentacja układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej, systemów ochrony i aparatury
zabezpieczającej, łączeniowej i rozłączeniowej, kabli oraz przewodów, osprzętu elektrycznego, systemów
teletechnicznych i inteligentnego budynku oraz odnawialnych źródeł energii
Strefa Teletechniki
Szkolenia dla projektantów i wyższej kadry dozoru technicznego
Konferencje dla architektów i projektantów wnętrz
Szkolenie z użyciem programu Dialux, służącym do wspieranego komputerowo projektowania oświetlenia
Spotkania dla wykonawców i administratorów sieci niskiego i średniego napięcia
Szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych i zarządców dróg
Szkolenia z zakresu teletechnicznego okablowania budynków
Konsultacje z zakresu pomiarów fotometrycznych
Szkolenie z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energii
Strefa Wnętrze Otwarte – wystawa zaaranżowana pod okiem architekt Justyny Smolec
Wystawa prac finalistów i zwycięzców konkursów dla studentów i młodych architektów oraz projektantów
Wystawa wzornictwa Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych
Wystawa projektów studentów Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP
Nagroda Osobowość Roku 2016
Nagrody dla najlepszych i innowacyjnych wyrobów i technologii
Wręczenie nagród w Konkursie Najlepiej Oświetlone Miasto i Gmina 2016 Roku oraz Najlepsza Inwestycja
Oświetleniowa 2016 Roku
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TARGI W LICZBACH







502 wystawców polskich i zagranicznych
15.595 odwiedzających
1.566 uczestników szkoleń, konferencji i warsztatów
ponad 13 tys. metrów kw. zajętej powierzchni
41% odwiedzających stanowili właściciele firm i wyższa kadra zarządzająca
5% odwiedzających to architekci i projektanci

WYSTAWCY
XXV Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2017 oraz XV Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2017 zgromadziły
łącznie 502 wystawców z Polski, krajów Unii Europejskiej, Ukrainy, Turcji oraz Chin i Tajwanu.
Największym sektorem wystawowym Targów ŚWIATŁO było oświetlenie mieszkaniowe i dekoracyjne oraz
oświetlenie zewnętrzne, a także oświetlenie techniczne. Wystawcy pokazali również szeroki asortyment oświetlenia
architektonicznego. Znaczącą część ekspozycji stanowiły poza tym profesjonalne źródła światła, oświetlenie
sceniczne oraz układy zasilania, sterowania, a także oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
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Na Targach ELEKTROTECHNIKA 2017, najwięcej miejsca zajął
sektor obejmujący systemy zasilające i sterujące – ponad 30%
ekspozycji. Licznie prezentowane były kable i przewody,
urządzenia rozdziału energii elektrycznej oraz systemy
inteligentnego budynku (16% ekspozycji). Znaczną część
ekspozycji zajmowały systemy ochrony oraz aparatura
i automatyka budynkowa.

WYSTAWA TELETECHNIKA
Po raz siódmy, w ramach Targów ELEKTROTECHNIKA, odrębny sektor stanowiła Wystawa TELETECHNIKA,
prezentująca rozwiązania dla telekomunikacji i teletechniki. Wystawa skierowana była do projektantów,
dystrybutorów, wykonawców i administratorów budynkowych i przemysłowych systemów teletechnicznych.
Wystawa zorganizowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI oraz Polską Izbą
Radiodyfuzji Cyfrowej.
Wystawie TELETECHNIKA towarzyszyło szkolenie Nowoczesna instalacja telekomunikacyjna we współczesnym
budownictwie oraz szkolenie Dlaczego warto pamiętać o infrastrukturze telekomunikacyjnej przy budowie i
remoncie budynków?
Targom ELEKTROTECHNIKA towarzyszyło również specjalne, wspólne stoisko dla firm zrzeszonych w Krajowej Izbie
Gospodarczej Elektryki.

ODWIEDZAJĄCY

Targi z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczną
edycję Targów odwiedziła rekordowa liczba odwiedzających - 15.595 osób.
Wśród odwiedzających z zagranicy przeważali goście z krajów Unii Europejskiej
(m. innymi z Niemiec, Włoch, Szwecji, Czech, Słowacji, Rumunii, Chorwacji,
Wielka Brytanii, Francji) i Państw Bałtyckich oraz Rosji, Białorusi, Ukrainy i
Turcji. Znaczącą grupę gości stanowili handlowcy z Iranu, Algierii i Egiptu. Po raz pierwszy odnotowano również
odwiedzających z Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.
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Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO i Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA
to impreza o charakterze biznesowym, skierowana do profesjonalistów, w tym
m.in. do producentów i dystrybutorów, architektów i projektantów oraz
inżynierów elektryków.

Podczas Targów zostało zaprezentowanych wiele nowości i premierowych produktów. Pojawiło się wiele
innowacyjnych rozwiązań, które dostarczyły zwiedzającym inspiracji i bezcennych wskazówek na temat
najnowszych trendów. Na Targach ŚWIATŁO 2017 i Targach ELEKTROTECHNIKA 2017 pokazano innowacyjne
rozwiązanie na skalę światową - łódkę solarną nowej generacji.

SZKOLENIA, WARSZTATY I KONFERENCJE

Targi ŚWIATŁO 2017 i Targi ELEKTROTECHNIKA 2017, oprócz ekspozycji wystawienniczych, to także wyjątkowo
bogaty program wydarzeń towarzyszących – szkolenia i konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne oraz konsultacje
branżowe, wystawy osiągnięć polskiej myśli technicznej i polskiego designu.
Podczas Targów zorganizowano łącznie 17 spotkań branżowych.
Wszystkie szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje zgromadziły
1.566 osób.

Formuła Targów gwarantuje uczestnikom spotkań możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z ofertą
Wystawców, prezentowaną na stoiskach targowych.
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Spotkania szkoleniowe skierowane były do projektantów, architektów,
wyższej kadry dozoru technicznego oraz osób sprawujących
samodzielne funkcje w budownictwie, inwestorów, deweloperów,
przedstawicieli samorządów lokalnych, zarządców dróg, zarządców
nieruchomości, przedstawicieli zakładów energetycznych oraz
instalatorów.

Szkolenia, warsztaty i konferencje towarzyszące Targom:











13 spotkań szkoleniowych, zorganizowanych wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, dla
projektantów instalacji elektrycznych i energetycznych oraz wyższej kadry technicznej, z zakresu instalacji
elektrycznych, sieci zasilających, automatyki budynkowej, systemów zabezpieczających, instalacji
odgromowej, oświetlenia i prawa budowlanego
Konferencja ARCHITEKTURA* ŚWIATŁO* PRZESTRZEŃ (Patronat Izby Architektów RP)
Gościem specjalnym spotkania była Susanna Antico, której studio projektowe opracowało ponad 50
projektów oświetlenia miejskiego, wielokrotnie nagradzanych na całym świecie
Seminarium Analiza kosztów budowy i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego
Panele dyskusyjne we Wnętrzu Otwartym
Konferencja Inteligentne Oświetlenie LED
Konsultacje z zakresu pomiarów fotometrycznych LED
Szkolenie dla firm obciążanych nadmiernymi kosztami zakupu energii elektrycznej, zorganizowane przy
współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej
Szkolenie z użyciem programu Dialux, służącym do wspieranego komputerowo projektowania oświetlenia
Dwa szkolenia z zakresu budynkowej instalacji telekomunikacyjnej

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE TARGOM
STREFA WNĘTRZE OTWARTE
Na terenie Targów powstała przestrzeń WNĘTRZE OTWARTE. Wnętrze
Otwarte to nie typowe dla targów stoiska, to otwarta przestrzeń, miejsce
stworzone przez architekt Justynę Smolec. Oprócz wystawy, Wnętrze
Otwarte to miejsce wymiany myśli i poglądów na temat projektowania i
designu.
Każdego dnia targów we Wnętrzu Otwartym prowadzone były niezwykle
ciekawe spotkania i panele dyskusyjne zarówno z przedstawicielami firm,
jak i zaproszonymi projektantami.
„Wnętrze Otwarte” tworzyło 14 firm z branży oświetleniowej i wyposażenia wnętrz, a wśród nich znane i cenione
polskie marki: Barlinek, Koło, Rec.On, Anwis, Adriana oraz zagraniczne, Pfleiderer, Flos, Slamp i Forlight, OLEDworks
czy Maas & Roos.
WYSTAWA POLSKIEGO DESIGNU
Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO, to jedna z największych tego typu imprez w Europie.
Przyciąga setki firm z całego świata oraz ogromne rzesze zwiedzających. Tegoroczna edycja była wyjątkowa pod
względem różnorodności prezentowanych ekspozycji. Na targach SWIATŁO 2017 zagościły wystawy młodych
polskich artystów, projektantów i designerów - Wystawa Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych,
Wystawa Wydziału Wzornictwa ASP oraz Wystawa prac laureatów w konkursach dla młodych projektantów i
architektów.

Wystawa Wydziału Wzornictwa ASP
Na Targach ŚWIATŁO 2017 gościła również Wystawa projektów studenckich zrealizowanych na Wydziale
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Na wystawie zaprezentowane zostały prace z kilku ostatnich lat, zrealizowane w różnych pracowniach
projektowych począwszy od II aż do IV roku studiów.
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Light it up! Wystawa Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych
Targom ŚWIATŁO 2017 towarzyszyła wystawa “Light it up!” zorganizowana przez Stowarzyszenie Projektantów
Form Przemysłowych. Celem Wystawy jest promowanie współpracy projektantów wzornictwa z przedsiębiorcami.
Zaprezentowane zostały różnorodne projekty oświetleniowe z dorobku członków stowarzyszenia.

Wystawa pokonkursowa
Targom towarzyszyła także wystawa prac laureatów i finalistów kreatywnych konkursów dla architektów i
projektantów: Rytm ŚWIATŁA – miejsce dla sztuki w kulturach świata oraz Smaki Światła.

KONKURSY TARGOWE
W ramach Targów ŚWIATŁO i Targów ELEKTROTECHNIKA przeprowadzono następujące konkursy:









Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Produkt lub Technologię
Konkurs na Najlepszy Wyrób Targów
Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2016 Roku
Konkurs na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2016 Roku
Konkurs Osobowość Roku 2016
Konkurs Rytm Światła – miejsce dla sztuki w kulturach
świata
Konkurs Smaki Światła
Konkurs na Najlepsze Stoisko Targów

Podczas uroczystego otwarcia Targów wręczono nagrody w konkursach targowych, nagrody Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz po raz pierwszy Nagrodę Osobowość 2016 Roku.
LUREACI KONKURSÓW TARGOWYCH
W Konkursie na Najlepszy Wyrób Targów:
 Nagrodę Główną XV Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2017 przyznano firmie ZAMEL Sp. z o.o.
za Inteligentny Dom EXTA LIFE
 Nagrodę Główną XXV Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2017 przyznano firmie TM TECHNOLOGIE za
Komplementarny System Oświetlenia Awaryjnego (TM-CB-A, ELVIS, DATA 2 wraz z oprawami ONTEC C,
ONTEC D, ONTEC E, ONTEC G, ONTEC R)
W Konkursie na Najbardziej Innowacyjny Produkt lub Technologię pokazywaną na Targach ELEKTROTECHNIKA 2017
i Targach ŚWIATŁO 2017 przyznano:
 I Nagrodę firmie RP Technik GmbH za Oprawę oświetlenia awaryjnego OLED
 II Nagrodę firmie TM TECHNOLOGIE za Komplementarny System Oświetlenia Awaryjnego (TM-CB-A, ELVIS,
DATA 2 wraz z oprawami ONTEC C, ONTEC D, ONTEC E, ONTEC G, ONTEC R)
 III Nagrodę firmie ATM Lighting Sp. z o.o. za Oprawę przeciwwybuchową EXL380LED
Tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy I Miasta 2016 r. przyznano Gminie Wałbrzych za wymianę opraw oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Wałbrzycha.
Tytuł Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2016 r. przyznano ex aequo:
 Gminie Wrocław za budowę Narodowego Forum Muzycznego i oświetlenie terenu otaczającego NFM
 Biuru architektonicznemu Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski za termomodernizację budynku
Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie
Zwycięzcami Konkursu Osobowość Roku 2016 zostali:
 w kategorii Nauka – prof. Marek Hartman
 w kategorii Gospodarka – Stanisław Rosa
 w kategorii Otoczenie Biznesu – Jacek Różański
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Szczegółowe informacje o konkursach i laureatach dostępne są na stronach targowych:
www.lightfair.pl ; www.elektroinstalacje.pl i www.tele-technika.com

SPONSORZY TARGÓW
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PATRONAT BRANŻOWY I WSPÓŁPRACA MEDIALNA

NASTĘPNA EDYCJA
XXVI Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO oraz XVI Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA odbędą się w dniach
31 stycznia – 2 lutego 2018 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.
Wszystkich zainteresowanych udziałem, zarówno wystawców, jak i odwiedzających, którzy chcieliby uzyskać
szczegółowe informacje zapraszamy do odwiedzenia, naszych stron internetowych oraz do kontaktu z
organizatorem targów: www.lightfair.pl; www.elektroinstalacje.pl; www.tele-technika.com

ORGANIZATOR
Agencja SOMA, tel: 22 649 76 69/71, fax: 22 649 76 83, www.soma.info.pl
e-mail: info@lightfair.pl; office@elektroinstalacje.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
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Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: 22 843 20 19,
e-mail: biuro@pzpo.pl, www.pzpo.pl

