
BIZNES

WIEDZA

TECHNOLOGIE



Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to jedno 
z najważniejszych wydarzeń prezentujących zaawansowane technologie,  
usługi oraz produkty dla zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, 
a także adaptacji do zmian klimatu.



BIZNES
Podczas targów POLECO

międzynarodowi wystawcy
prezentują szeroką gamę

produktów, usług, technologii
oraz rozwiązań dla ochrony

klimatu i środowiska, a także
zrównoważonego rozwoju.

POLECO to okazja do nawiązania
kontaktów biznesowych,

promocji marek i spotkań 
z branżowymi liderami rynku. 



WIEDZA

Ofercie wystawienniczej POLECO
towarzyszą liczne konferencje,

szkolenia 
i prelekcje będące odpowiedzią

na najbardziej aktualne
wyzwania związane z ochroną

środowiska, polityką klimatyczną 
i zrównoważonym rozwojem.



TECHNOLOGIE
Prezentowana przez wystawców oferta daje impuls 

do rozwoju wielu gałęziom przemysłu w zakresie ochrony
środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Towarzyszy temu ekspozycja nowości rynkowych, 
z których wiele nagradzanych jest prestiżowymi

wyróżnieniami Grupy MTP. 



Kompleksowa
promocja
w mediach
społecznościowych,
prasie ogólnopolskiej
i branżowej

odpady 
i recykling
 

technika 
i usługi
komunalne

smart city
 

poprawa
jakości
powietrza

system
kaucyjny

woda-ścieki

gospodarka
obiegu
zamkniętego

dekarbonizacja
transportu
komunalnego

zrównoważony
rozwój
 

ochrona klimatu
i środowiska
 

ZAKRES TEMATYCZNY



ZWIEDZAJĄCY

Administracja rządowa i samorząd terytorialny

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

Zakłady gospodarowania i przetwarzania odpadów

Firmy recyklingowe i organizacje odzysku

Przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze

Firmy usługowe

Przedstawiciele sieci handlowych

Zarządzający odpadami FMCG

Izby i stowarzyszenia branżowe

Konsulting środowiskowy i prawny

Klastry, grupy zakupowe, świat nauki i mediów

 

 



149
wystawców 
z dziewięciu
krajów: Austrii,
Belgii, Chin,
Danii, Niemiec,
Polski, Portugalii,
Szwecji, Włoch 

4490
profesjonalnych
zwiedzających

szeroka
gama
produktów, 
usług 
i technologii

nowości
i premiery
rynkowe

liczne
konferencje,
prelekcje 
i szkolenia

11
Złotych Medali
Grupy MTP 
i 5 statuetek
ACANTHUS
AUREUS 
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