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Dane o targach (za rok 2018)
Powierzchnia brutto (m2)
2

Powierzchnia netto (m )
Liczba wystawców ogółem
Liczba reprezentowanych krajów

Udział: hala/stoisko szeregowe 2020 (EUR/m2)
Cykl organizacyjny
Następny termin

31.200
12.761
456
19

170,co 2 lata
22.-25.02.2022

Krótka charakterystyka
Motywem przewodnim targów bautec są innowacje. Z chwilą pojawienia się nowych technologii
w budownictwie lub w branży wyposażenia budynków są one prezentowane w ramach targów.
Bazą dla przyszłego rozwoju branż reprezentowanych na targach jest kształcenie. Z tego
względu podczas trwania targów bautec w centrum uwagi znajduje się sponsoring i kształcenie
wykwalifikowanego narybku. Tematem przyszłości jest także efektywność. bautec pokazuje jak
z takiego wyzwania rodzą się nowe szanse biznesowe.
Budownictwo i technika wyposażenia budynków należą w skali światowej do najbardziej
innowacyjnych branż. W ramach tematów wiodących - dygitalizacja i energoefektywność pojawiają się niemal codziennie nowe idee obejmujące innowacyjne produkty. Można się z
nimi zapoznać właśnie na targach bautec 2020! Ale targi bautec prezentują nie tylko
innowacyjne produkty i rozwiązania – także w samych targach tkwią liczne innowacje. Z
różnorodnymi nowymi formatami idącymi z duchem czasu, targi bautec ugruntowują swoją
pozycję najważniejszego spotkania branżowego roku. Należy tutaj wymienić
bautec.INNOVATION AWARD, Kongres bautec, Dzień gospodarki nieruchomościami lub
Dzień warsztatowy techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej.
Udział branżowców wynoszący 87% świadczy o konsolidacji fachowego charakteru targów w
ostatnich latach. O roli bautec jako targów dla rzemieślników i decydentów świadczy udział
fachowców reprezentujących branżę budownictwa/rozbudowy (42%), planistów i architektów
(23%) oraz reprezentantów gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej (8%).
Poza materiałami i systemami budowlanymi bautec 2020 prezentuje także tematy przyszłości
z następującymi punktami ciężkości: oszczędne i ekologiczne budownictwo mieszkaniowe,
budowanie energooszczędne, ochrona przed hałasem i ochrona przeciwpożarowa, technika
sanitarna, ogrzewnictwo i wyposażenie techniczne budynków, a także budowanie z użyciem
drewna i surowców odnawialnych.
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Targi bautec są jednak fascynujące nie tylko dla profesjonalistów. Mogą one stanowić inspirację
także dla uczniów klas 7 do 13, uczniów zawodu i studentów. Kto pragnie kształcić się lub
specjalizować w kierunkach budowlanych i techniki wyposażenia budynków znajdzie na
bautec 2020 wszystko co niezbędne. Pod znakiem zukunft@bautec w centrum uwagi stoi
centrum kariery zawodowej w budownictwie KarriereCenter Bau: tutaj w ramach
urozmaiconego programu prezentowana będzie codziennie wielostronność branży i
różnorodność możliwości zawodowych.
Platforma budowania w otoczeniu zieleni GRÜNBAU BERLIN w ramach targów bautec wnosi
nowe impulsy do dyskusji na temat zielonego miasta. Wystawcy branż zakładania ogrodów,
kształtowania krajobrazu oraz budowy placów zabaw przedstawiają na powierzchni 3000
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metrów kwadratowych swoje produkty – od umeblowania outdoor i materiałów budowlanych,
poprzez zielone dachy, urządzenia wspinaczkowe, aż po wyposażenie stawów ogrodowych.
Podsumowując: W ramach pojedynczej imprezy wystawienniczej targi bautec przedstawiają
gościom targowym kompletny budynek ze wszystkimi jego segmentami - niejako zespolony
system obejmujący zewnętrzny korpus budynku i jego wyposażenie techniczne.
Oferta targowa
Urządzenia zewnętrzne, chemia budowlana i ochrona powierzchni, maszyny i narzędzia
budowlane, zakładanie ogrodów i kształtowanie krajobrazu, urządzenia i systemy, materiały
budowlane, ochrona przeciwpożarowa, dachy, izolacje cieplne, farby i lakiery, elewacje, okna,
drzwi, bramy, budownictwo prefabrykowane/seryjne, technika wyposażenia budynków i
automatyzacja, klimatyzacja i wentylacja, technika grzewcza, budownictwo drewniane, surowce
odnawialne, rozbudowa wnętrz/konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych, kariera zawodowa w
budownictwie KarriereCenter Bau, stan surowy budynków, technika sanitarna, wyposażenie
sanitarne, budownictwo podziemne, oprogramowanie komputerowe, technika słoneczna,
zakładanie placów zabaw.
Adresaci targów
Architekci, planiści i inżynierowie, rzemiosło, handel specjalistyczny, inwestorzy budowlani,
przedsiębiorcy budowlani, sponsorzy związani z budownictwem, branżowcy gospodarki
mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami, władze administracyjne, właściciele domów i
mieszkań, lokatorzy oraz prywatni inwestorzy zainteresowani budownictwem i modernizacją.
Organizator
Messe Berlin GmbH (zespół projektowy bautec, Telefon +49 30 3038 – 2062, -2115, -2392,
-3274, -2136,
Telefax +49 30 3038 91 2069; bautec@messe-berlin.de; www.bautec.com)
Patronat
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. / Główny związek niemieckiego przemysłu
budowlanego
Partnerzy
- Architektenkammer Berlin / Izba Architektów Berlina
- BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. / BAKA Federalny związek modernizacji starej
substancji budowlanej.
- Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.V. / Związek przemysłu budowlanego Berlin Brandenburgia
- Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH / Berliński partner gospodarki i technologii
Sp. z o.o.
- Bundesingenieurkammer e.V. / Federalna Izba Inżynierska
- Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / Federalne ministerstwo spraw
wewnętrznych, budownictwa i ds. ojczyzny
- Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V. / Federalny związek niemieckiego
handlu materiałami budowlanymi
- Deutsches Kinderhilfswerk e.V. / Niemiecki Fundusz Pomocy Dzieciom
- Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V. / Branżowa wspólnota budownictwa
Berlina i Brandenburgii
- Fachverband SHK Land Brandenburg / Związek branżowy techniki sanitarnej, grzewczej i
klimatyzacyjnej kraju związkowego Brandenburgia
- Gesundheitstechnische Gesellschaft e.V. / Stowarzyszenie techniki medycznej
- GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. / Federalny
związek niemieckich przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami
- Glaser-Innung Berlin / Cech szklarzy Berlina
- Handwerkskammer Berlin / Izba rzemieślnicza w Berlinie
- Handwerkskammer Potsdam / Izba rzemieślnicza w Poczdamie
- Industrie- und Handelskammer zu Berlin / Izba przemysłowo-handlowa w Berlinie
- Innung SHK Berlin /Cech rzemiosł techniki sanitarnej, grzewczej, instalacyjnej i klimatyzacyjnej
w Berlinie

- Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin /Krajowy cech dekarzy w Berlinie
- Parkett-Innung Nord-Ost / Cech rzemiosła parkieciarskiego północny-zachód
- RKW Kompetenzzentrum, RG-Bau / RG-Bau w ramach centrum kompetencyjnego
racjonalizacji i innowacji RKW
- Stiftung Handwerk stiftet Zukunft / Fundacja rzemiosło w służbie przyszłości
- Tischler-Innung Berlin / Cech stolarzy Berlina

