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ranked 2nd among all
Central and Eastern Europe’s
exhibition centres

• 7 exhibition halls

• 19 multifunctional conference rooms

• Congresses, conferences  and training sessions for up to 4500 people 

• Congress Hall for 850 people

• 2400 parking spaces in the guarded car park

27-28.09.2019, Kielce - POLAND

aviation.targikielce.pl

drugi ośrodek wystawienniczy
w Europie
Środkowo-Wschodniej

• 7 hal wystawienniczych

• 19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych

• kongresy, konferencje i szkolenia od kilku do 4500 osób

• sala kongresowa dla 850 osób

• 2400 miejsc parkingowych na terenie strzeżonym
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Targi Lotnicze



Media Partner:

2018
wynajęta powierzchnia

rented space
FAKTY I LICZBY

FACTS AND FIGURES:
liczba wystawców

number of exhibitors
liczba zwiedzających

number of visitors

5355 
m kw.

70 2500

 Targi Kielce zapraszają 
na wystawę, która prezentuje nie 
tylko lotnictwo lekkie, w które-
go skład wchodzą m.in. małe sa-
moloty, paralotnie, śmigłowce, 
wiatrakowce, szybowce, silniki 
i napędy plecakowe, trajki para-
lotniowe, lotnie, motolotnie oraz 
spadochrony. Wszystko to moż-
na było oglądać podczas ostat-
nich edycji Targów Lotnictwa 
Lekkiego i Paragiełdy. Teraz do 
tej gamy dołączają:

• awionika 
• systemy lotniskowe 
• systemy nawigacyjne 
• systemy ILS do obsługi dużych 

lotnisk pasażerskich 

 Targi Kielce looks forward to 
seeing you at the exhibition which 
presents not only light aviation sec-
tor. The expo scope includes small 
airplanes, paragliders, helicopters, 
gyroplanes, gliders, engines and pro-
peller backpacks, paraglider-trikes, 
hang-gliders and parachutes. The 
expo is one-stop-shop to what used 
to be presented at the Light Aviation 
Expo and Pargaiełda and … much 
more.  The products categories are 
now expanded to include: 

•  avionics
• airport systems 
• navigation systems 
• ILS, light systems for large pas-

senger airports 

Targi Lotnicze

AVIATION EXPO 
– przybliżamy niebo!

AVIATION EXPO 
– closer to the sky! 

Szansą dla producentów przemysłu lotniczego 

w najbliższych latach jest dynamiczna rozbudo-

wa polskiej infrastruktury lotniskowej. 

Na targach AVIATION EXPO 2019 w Kielcach 

swoje miejsce znajdą szkoły, aerokluby oraz 

stowarzyszenia i organizacje. Wśród wystaw-

ców znajdziemy np. właścicieli lotnisk i lądo-

wisk oraz lotnicze zakłady remontowe. Nie 

zabraknie również wydawnictw i portali bran-

żowych. 

Poza częścią wystawienniczą targów AVIA-

The dynamic development of Polish airport 

infrastructure offers the aerospace industry 

producers a further development impulse for 

the coming years.

The 2019’s Kielce AVIATION EXPO also wel-

comes schools and HEI,s, aviation clubs, as-

sociations and organizations.  Airport and 

landing-strip owners, airline repair companies 

and similar will also join the exhibitors list.  In-

dustry magazines and portals find the expo a 

must attend event. 

In addition to the exhibition zone, the Kielce 

AVIATION EXPO agenda includes the inter-

national conferences designed to discuss 

cutting-edge technologies, unmanned aerial 

vehicles - these are  Technology & Law for 

Aviation and the Global Drone Conference. 

The conferences are organized in coopera-

tion with SSW Pragmatic Solutions Law Offi-

ce and Joanna Wieczorek, a well-known avia-

tion laws expert.  

TION EXPO atutem wystawy w Kielcach będą 

międzynarodowe konferencje poświęcone no-

woczesnym technologiom oraz statkom bez-

załogowym: Technology & Law for Aviation 

oraz Global Drone Conference. Konferen-

cje zostaną zorganizowane przy współpracy 

z Kancelarią SSW Pragmatic Solu-

tions i Joanną Wieczorek, znanym eks-

pertem prawa lotniczego. Konferen-

cje uświetni obecność m.in. Łukasza 

Czepieli - pilota Airbusa A320 oraz 

Challenger podczas mistrzostw świa-

ta w zawodach Red Bull Air Race 

Wor l d  Champ ionsh ip ,  Je rzego 

Makuli – prezesa Aeroklubu Polskie-

go, wielokrotnego mistrza świata 

w akrobacji szybowcowej, Stefana 

Malczewskiego – członka zarządu PLL 

LOT, Mariana Wieczorka – kapitana 

i instruktora Boeinga 787 z Wieczorek 

Flying Team. 

Wszyscy zainteresowani mogą li-

czyć na el i tarne grono profesjo-

nalistów branży lotniczej zebrane 

w jednym miejscu – w Targach Kiel-

ce podczas AVIATION EXPO 2019. 

W ubiegłym roku odbyły się spo-

tkania z takimi osobistościami jak  

Sebastian Kawa, Jerzy Makula, Marcin 

Szamborski oraz Jurij Jakowlew.

aviation.targikielce.pl

The conferences will feature, inter alia  

Łukasz Czepiel - an Airbus A320 pi-

lot, one of the Challenger class at the 

Red Bull Air World Championship, 

Jerzy Makula - the Polish Aero Club 

president, a multiple world champion 

in glider aerobatics, Stefan Malczewski 

- the PLL LOT board member, Marian 

Wieczorek - a Boeing 787 captain and 

instructor, a member of Wieczorek 

Flying Team.

The light aviation elite and top pro-

fessionals will be brought together 

at the same time and in one place - 

the Targi Kielce AVIATION EXPO 

2019.  Last year there were meetings 

with outstanding personages including 

Sebastian Kawa, Jerzy Makula, Marcin 

Szamborski and Yuri Yakovlev. 

fot. 
Gość specjalny / Guest of honour: 

kpt / cpt Jerzy Makula 

fot. 
Gość specjalny / Guest of honour : 

 Sebastian Kawa


