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program targów
Food Interactive Days

Rodzinny Piknik z Ksià˝kà
15-16.09.2018, Kraków

06-07.02.2019, Gdaƒsk

2. Targi Seniora

INNOFORM®

05-06.10.2018, Kraków

SyMas

10. Mi´dzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
10-11.10.2018, Kraków

Maintenance

3. Mi´dzynarodowe Targi
Kooperacyjne Przemysłu
Narz´dziowo-Przetwórczego
Współorganizator: Bydgoski Klaster Przemysłowy

12-14.03.2019, Bydgoszcz

Packaging Innovations

9. Mi´dzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu,
Planowania i Optymalizacji Produkcji
10-11.10.2018, Kraków

11. Mi´dzynarodowe Targi Opakowaƒ
02-03.04.2019, Warszawa

KRAKDENT®

KOMPOZYT-EXPO®

9. Mi´dzynarodowe Targi Materiałów, Technologii
i Wyrobów Kompozytowych
16-17.10.2018, Kraków

8. Salon Kooperacji Przemysłowej
16-18.10.2018, Kraków

27. Mi´dzynarodowe Targi
Stomatologiczne w Krakowie
11-13.04.2019, Kraków

DENTAL SPAGHETTI

XVIII Mi´dzynarodowy Kongres
Stomatologiczny
13.04.2019, Kraków

FASTENER POLAND®

2. Mi´dzynarodowe Targi Elementów
Złàcznych i Technik Łàczenia
16-18.10.2018, Kraków

MOTO SHOW
w Krakowie

22. Mi´dzynarodowe
Targi Ksià˝ki w Krakowie®

18-19.05.2019, Kraków

25-28.10.2018, Kraków

HORECA®

26. Mi´dzynarodowe Targi Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii
07-09.11.2018, Kraków

GASTROFOOD®

17. Targi Artykułów Spo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii
07-09.11.2018, Kraków

ENOEXPO®

16. Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie
07-09.11.2018, Kraków

Jubinale Christmas
Targi Bi˝uterii i Zegarków
Organizator: PB GROUP

13-14.11.2018, Kraków

DENTAMED®

17. DolnoÊlàskie Targi Stomatologiczne
we Wrocławiu
16-17.11.2018, Wrocław

www.targi.krakow.pl ⓦ www.expokrakow.com
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Nie tylko targi: małe i duże, czyli kameralne spotkania
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Każda chwila to szansa, aby wszystko zmienić – takim sloganem reklamowano „8 milę” Curtisa Hansona
z Eminemem i Kim Basinger. Ten film
muzyczny już dziś jest uznawany za klasyk, a hasło reklamowe weszło do codziennego języka.
Czy naprawdę w każdej chwili możemy wszystko
zmienić? I czy na pewno aż wszystko? Czasem drobna
modyfikacja jakiegoś detalu zmienia odbiór całości,
powoduje, że na coś znanego patrzymy jak na nowość,
dziwiąc się, że sami na taką modyfikację nie wpadliśmy.
Z przyjemnością obserwuję, jak zmienia się EXPO Kraków. Z każdym eventem, z każdym organizatorem, który
wybiera nasz obiekt na realizację swojego wydarzenia,
a nawet w rytmie pór roku. Jesienią robi się biznesowo,
zimą królują karnawałowe eventy korporacyjne, a latem
dominują festiwale, konwenty i kameralne spotkania.
Atmosfera w EXPO zmienia się jak w kalejdoskopie, ale
trzeba zaznaczyć, że to efekt koncepcyjnej pracy wielu
osób. Należy perfekcyjnie dopasować wszystkie elementy eventowej układanki, mało kto jednak zdaje sobie
sprawę, jak wiele tych elementów jest.
Warto pamiętać, że prawie zawsze zmiana otwiera przed nami nową przestrzeń. A przestrzeń to słowo
klucz! Mówi się o przestrzeni do życia, przestrzeń to wolność, brak ograniczeń. Często zaskakujące są pomysły
jak można tę naszą przestrzeń wykorzystać i zagospodarować. Okazuje się, że odpowiednia przestrzeń daje
wiatr w żagle.
Na okładce tego numeru prezentujemy Państwu life
motive naszej kampanii reklamowej skierowanej do
branży eventowej. Dziwny? Nie! Naszą przestrzeń można
zagospodarować absolutnie w dowolny sposób, czasami
nawet wręcz surrealistyczny i szokujący. Wyobraźnia organizatorów eventów nie zna ograniczeń.

Zdarzy się jesienią: książki jako brama, przez którą
wychodzimy na ulicę, a nawet do Parku Jordana
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METAMORFOZY

Idą zmiany
Zmiana jest jedyną stałą rzeczą na tym świecie – mawiał
starożytny filozof grecki Heraklit z Efezu, a mimo to
większość z nas na samą myśl o niej dostaje „gęsiej skórki”.
Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ jeśli
tylko okiełzna się „nowe” i przezwycięży strach przed nim, to codzienność
i związane z nią obowiązki mogą oka-

zać się o wiele ciekawsze. Oprah Winfrey powiedziała „Jeśli chcesz, by Twoje życie przyniosło więcej satysfakcji,
musisz zmienić swój sposób myślenia.

Dagmara
Chmielewska,
Dyrektor Zarządzająca
Stowarzyszenia
Branży Eventowej
– Z radością obserwuję dynamiczny rozwój
lokalny branży eventowej we wszystkich regionach Polski,
zwłaszcza na Mazurach i w Małopolsce.
Rozwijamy się także na arenie międzynarodowej; wciąż się uczymy od Zachodu,
ale jesteśmy już traktowani jako partnerzy
do współpracy. Ważne, że cały czas mamy
w branży świadomość potrzeby edukacji –
wkrótce event manager stanie się naprawdę prestiżowym zawodem! Dla mnie osobiście jest również istotne, że jak nigdy dotąd
stowarzyszenia i branża eventowa chcą
działać razem, wyznaczać wspólne trendy.

Magdalena Bosek,
Cafe PR
– W eventach niezmiennie najważniejsi
są: klient, koncepcja
i kreacja. Potrzeby
klientów znacznie ewoluowały w ciągu ostatniej dekady – coraz mniej jest firm zainteresowanych zakupem prostego produktu
pt. „jednorazowe wydarzenie”; teraz klienci chcą budować długoterminowe relacje,
świadomie kreując swój wizerunek. Znacząco zmieniły się też oczekiwania uczestników eventów – obecnie niesztampowy
pomysł liczy się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Event ma już nie tylko
bawić, ale dawać uczestnikom poczucie
zaangażowania i możliwość realizacji ich
własnych potrzeb.

Katarzyna Marciszyn,
Kierownik Działu
Wynajmów
i Sprzedaży Targów
w Krakowie
– Branża eventowa
działa w trudnym obszarze – targi, kongresy i inne wydarzenia mają swoją merytorykę, którą trzeba oprawić; przy eventach
ważna jest przede wszystkim oprawa, która za każdym razem jest inna. Obecnie stawiamy na emocje, nowe technologie i tzw.
efekt „wow”. Ludzi interesuje to, czego
nie znają, eventowcy muszą zaskakiwać,
a przestrzenie na eventy muszą być możliwe do przearanżowania, a także dawać
możliwość zmian w trakcie wydarzenia.

Agnieszka Ziemiańska,
Kierownik Działu
Kongresów Targów
w Krakowie
Przemysł spotkań podlega ciągłym i dynamicznym
zmianom.
Odchodzi się od druków
na rzecz plików do pobrania, materiałów
dostępnych na stronach www, czy aplikacji
mobilnych. Zaproszenia wysyłamy prawie
wyłącznie mailowo, a uczestnicy przekazują nam swoje opinie wypełniając ankiety
online. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu na konferencjach hologramów
speakerów, którzy fizycznie znajdują się
w innej części świata. Kilka lat temu wydawałoby się to niemożliwe.
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Zmień swoje myślenie, a zmieni się twój
świat”.
Słowa te można odnieść do eventów.
Ludzi nie interesuje to samo, tylko to, co
inne. Wielu z nas bardzo szybko się nudzi, nieustannie chcemy więcej i więcej.
Oczekiwania z każdym rokiem rosną,
a my, organizatorzy eventów, jesteśmy
po to, aby sprostać tym wymaganiom.
Jeśli widzimy, że dana formuła nie spełnia oczekiwanych wymagań, nie zastanawiamy się długo, tylko szybko przechodzimy do pracy nad jej zmianą.
Jeśli bez większej refleksji będziemy
powtarzać te same działania, to na próżno oczekiwać rezultatów. One same nie
przyjdą, na nie trzeba zapracować. Kluczem do tego jest obserwowanie szeroko
rozumianych zmian. Tych w życiu zawodowym jak i codziennym, bowiem nasze
pasje, hobby, sposób spędzania wolnego
czasu przekłada się na naszą kreatywność, która owocuje w pracy.
Warto otworzyć się na zmiany. Nie
przejmować krytyką, być pewnym swego
i przede wszystkim wykazywać inicjatywę. Warto opuścić bezpieczną przystań
i wypłynąć na szerokie wody, bowiem
„strach ma wielkie oczy”. Motywujmy
się wzajemnie, ponieważ tylko motywacja może sprawić, że poczujemy smak
sukcesu.
Czy dla osób zajmujących się eventami jest coś przyjemniejszego, niż poczucie dobrze wykonanej pracy i pozytywne opinie od uczestników wydarzenia?
Oczywiście – nie. Każdy z nas z pewnością zna to uczucie, aby jednak ten stan
towarzyszył nam za każdym razem, musimy otworzyć się na zmiany.
Przemianom podlega moda, potrzeby i zachowania. Wyczulenie na trendy, obserwacja rynku pozwala nam na
wprowadzenie zmian w odpowiednim
momencie. Dlatego zachowujemy czujność i nie pozostajemy w tyle. Dlatego
Kraków jest trzecim miastem na targowej mapie Polski.
Katarzyna Gościańska

Wizualizacja stioska zrobiona przez firmę Extend Vision na potrzeby artykułu.

TARGI

bramą do świata
wirtualnego

Digitalizacja zmienia świat! Zmieniają się sposoby
komunikacji, życia, pracy. Biznesy, które jeszcze niedawno
wydawały się powszechne, dziś ustępują miejsca zupełnie
nowym. Już wkrótce, wielcy obecnego świata, zostaną
zastąpieni przez wielkich nowych. Będą nimi Ci,
którzy już dziś potrafią rozpoznać kierunki rozwoju
świata i będą nimi odważnie podążać.
Jedną z najczęściej zapowiadanych,
a zarazem najbardziej widowiskowych
czekających nas zmian jest przeniesienie części lub całości przyszłego świata
do świata wirtualnego. Filmy takie jak
„Gwiezdne wojny”, „Matrix”, czy ostatnio „Player one”, ukazują wirtualny
świat w coraz bardziej przystępnej formie. Okazuje się jednocześnie, że pojawiają się pierwsze technologie świadczące, że wirtualny świat to nie wizja
fantastów, tylko realny do osiągnięcia
świat wrażeń.
Według biura analiz największego
w świecie banku inwestycyjnego Goldman Sachs w roku 2017 rynek tylko VR
i AR wart był 2 mld USD, w roku 2020
przewiduje się, że wart będzie 35 mld
USD. Jaki udział w jego wzroście przy-

padnie krakowskim firmom? Trudno
powiedzieć. Patrząc jednak na błyskawicznie rosnącą ilość firm branży IT
w polskiej dolinie krzemowej jaką jest
Kraków, na dostęp do uczelni i poziom
wykształcenia potencjalnych pracowników można przyjąć, że Polska, a Kraków
w szczególności, może odegrać szczególną rolę w udziale w rozwoju nowoczesnych technologii wizualnych.
Zastosowanie technologii VR, AR,
HV, Video 360, EV szczególnie widoczne może być w edukacji, medycynie,
rozrywce, e-commerce, obronności.
Jeśli rozwój owych technologii będzie
przebiegał tak szybko, jak rozwój internetu to bez wątpienia wyścig się już
rozpoczął i czasu jest coraz mniej. Dla
pokolenia Millenialsów wychowanego

na grach, świat wirtualny (niezależnie
od tego czy starszemu pokoleniu się to
podoba czy nie) jest światem realnym
i akceptowalnym. Już dziś częściej dotykają oni ekranu smartfona niż drugiego
człowieka.
Jest jeden problem – każdy słowny
wywód mówiący o doświadczeniach
świata wirtualnego jest miałki i bezbarwny. By nasz pomysł na kawałek
świata wirtualnego pokazać i przekonać innych do niego, musimy Partnerowi pozwolić ów świat doświadczyć.
Musimy wskazać i przekonać, najlepiej
twarzą w twarz, z jakiej technologii winien skorzystać, jakiego użyć soft-waru,
jakiego hard-waru. Idealną okazją do
takiej prezentacji są bezpośrednie spotkania na targach, konferencjach, czy
eventach, dające możliwość spotkania
specjalistów z branży. Kraków to szczególne miejsce na informatycznej mapie
Polski. Spotkania takie to szczególna
okazja dla tych, którzy już dziś zbliżają
się do trendów przyszłości.

www.wystawa.pl

www.targi.krakow.pl

Jacek Kisiała
Extend Vision

Merkuriusz targowo-kongresowy
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Targowa samba

Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

Zamierzchłe czasy jednorazowych stoisk targowych
odchodzą do lamusa. Masywne i solidne konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych niegdyś wzbudzały
podziw. Dziś są coraz bardziej passé. I wcale nie
o design tu chodzi. Najważniejsza jest… ekologia!
Wszyscy chcą być eko. Za tym trendem dziarsko
podąża biznes. Firmy, pragnąc dotrzeć do Klienta,
pokazać mu że świetnie go rozumieją, diametralnie
zmieniły swoje podejście. Doskonale widać
to właśnie na targach.

Projekt stoiska TwK, realizacja Probudex Sp. z o.o.
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Mateusz Kania,
absolwent
Wydziału
Inżynierii
Środowiska
i Geodezji na
Uniwersytecie
Rolniczym
w Krakowie,
w 2007 roku
zatrudniony
w TwK jako
goniec, potem
specjalista
ds. zabudowy,
od 2014 r.
Kierownik
Działu
Organizacji
Technicznej

Z biegiem lat firmy budujące stoiska sukcesywnie odchodziły od
tych materiałów, eliminując je
do absolutnego minimum. Przekonały się, że niekiedy warto
zainwestować w pewnego rodzaju półprodukty, a nie tworzyć
wszystkiego od podstaw. Żmudne cięcie materiału, szlifowanie, szpachlowanie, wielokrotne
malowanie elementów było kiedyś codziennością. Dla właściciela obiektu wystawienniczego
oznaczało to brud, tony śmieci
i zapchane wentylatory. Mozolna
praca monterów, której rezultat
zazwyczaj po kilku dniach targowych był nikomu do niczego niepotrzebny, znudziła się z czasem
również Wystawcom – uświadamiali sobie, że ich pieniądze trafiają wprost do śmieci. Jednocześnie, chcąc się wyróżnić na tle
innych, szukali czegoś nowego,
świeżego spojrzenia na stoiska
targowe. Z czasem w gąszczu płyt
pojawiały się pionierskie stoiska
budowane w zgodzie z naturą.
– Bycie EKO nie jest tanie, ale
jest modne i dobrze widziane –
jak twierdzi Mateusz Kania, Kierownik Działu Organizacji Technicznej w EXPO Kraków. Coraz
częściej spotykane na targach są
materiały, które w łatwy i prosty
sposób można poddać recyklingowi: niegdyś niskobudżetowe
dekoracje z kartonu i tektury falistej, wywołujące uśmiech na
twarzy, dziś są najbardziej trendy, tym bardziej, że malowane są
łatwo rozpuszczalnymi w wodzie
farbami, a nie toksycznymi lakierami zatruwającymi środowisko.
Ekologia w branży, to nie tylko
recykling. To przede wszystkim
wielokrotne użycie tych samych
materiałów. Do łask wraca aluminium, niegdyś spotykane pod postacią oktagonalnego słupka teraz

jak występował w wykonanym
z kartonowego pudełka i guzików
tv, parodiując prowadzącego Koło
Fortuny. A gdy z biegiem czasu
zabawka się znudzi, dzięki recyklingowi da początek czemuś
nowemu. W takich momentach
przypominam sobie, że zabawki
i produkty teraz oznaczone jako
EKO kiedyś były codziennością
dzieciństwa mojego pokolenia.
Dziś ekologiczna postawa to
świadomy wybór i styl prowadzenia działalności wielu firm.
To nie tylko podpowiadane przez
agencje marketingowe i PR-owe
działania CSR, ale coraz częściej
„naturalny” tok myślenia właścicieli, pracowników i wszystkich
związanych z biznesem. Bycie eko
po prostu się opłaca.
Mateusz Kania
Kierownik Działu
Organizacji Technicznej TwK

Fot. Mateusz Kania

Fot. Mateusz Kania

przybiera rozmaite kształty i rozmiary. Na poszczególne elementy
wykonywane są tekstylne futerały,
które powoli eliminują wszechobecną folię bąbelkową, a widoczne delikatne zarysowania na powierzchni
świadczą o tym, ze materiał „żyje”,
a nie zalega nieużywany w magazynie. Coraz częściej i coraz śmielej
na stoiska targowe wkraczają podświetlane grafiki. Dziś miejsce niewielkich kasetonów zajmują wielkopowierzchniowe reklamy, które
często same w sobie stanowią ściany
zewnętrzne stoiska. Rozciągnięta na
stelażu ze świetlówkami samba, bo
pod taką nazwą występuje tkanina
z grafiką, w idealny sposób rozświetla prezentowany obraz. Kolory są
głębokie, a dzięki zadrukowi w technologii UV możemy odzwierciedlić
na tkaninie niemal każdy szczegół.
To wyróżnia, a zarazem przyciąga
potencjalnych Klientów na stoisko.
A co najważniejsze – eliminuje użycie tradycyjnych materiałów, które
po targach należałoby wyrzucić do
kosza.
By dodatkowo tchnąć trochę ekologii w powierzchnie targowe, wystawcy coraz częściej decydują się na
żywe rośliny na stoiskach, a zamiast
paneli podłogowych niekiedy widać
rozwiniętą darń. – Jednak bycie EKO

w dzisiejszych czasach nie jest
łatwe, to świadomy wybór i styl
życia – jak dodaje Mateusz. Sam
staram się żyć w zgodzie z naturą, jednocześnie przekazując tę
wiedzę synkowi. Mimo młodego
wieku, wie jak segregować śmieci, że plastikową butelkę zawsze
trzeba zgnieść, a gdy wybieramy
się na zakupy, nieodzowne są tekstylne siatki. Zbiera zużyte baterie i nakrętki, wie, że przez bycie
EKO może pomóc innym. Chłonie
tą wiedzę jak gąbka, tym bardziej,
gdy przekazywana jest w formie
zabawy. W przedszkolnym konkursie na Panią Jesień, nasza była
EKO; gdy wiosną robiliśmy dom
dla Muchówek – nasz był EKO. Do
dziś pamięta psa Angusa zrobionego z pudełka po chusteczkach
higienicznych oraz rolek po ręcznikach papierowych, a całą rodziną wspominamy z uśmiechem,

www.targi.krakow.pl
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Być jak Dawid
Lubię opowieść o Dawidzie i Goliacie. Niesamowity jest moment,
gdy młody pasterz bez zbroi i miecza staje naprzeciw potężnego,
uzbrojonego wojownika, a następnie wyciąga procę
i kamieniem uderza go w głowę.

Motorówką
czy tankowcem

Można je porównać do motorówki, która szybko zmieni
kierunek, jeśli będzie tego
wymagać sytuacja. W przypadku firm gigantów na myśl
przychodzi raczej tankowiec,
który nie dość, że porusza się
dość wolno, to i podjęcie decyzji o zmianie jego kursu nie
jest wcale taką prostą sprawą.

Zamknąć fanpage
Otwartość na zmiany jest więc
wpisana w DNA naszej firmy.
22 lata na rynku nauczyły

Hala wystawiennicza nadaje się do organizacji targów. Sala
konferencyjna – na obrady. Lobby – na rejestrację. To oczywiste. A jeśli dodać trochę koloru, gry świateł, eleganckich
6
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Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

W 1996 roku nasza firma
liczyła siedmiu pracowników,
a eventy organizowaliśmy

w wynajmowanych obiektach. Dzisiaj to my wynajmujemy EXPO Kraków innym
przedsiębiorcom! Co więcej,
bardzo dobrze radzimy sobie
na rynku zdominowanym
przez podmioty publiczne
(spółki miejskie jak MTP
i Targi Kielce). Wielkość firmy Targi w Krakowie oraz
jej struktura okazuje się być
naszą siłą. Firmy średniej
wielkości potrafią bardzo
szybko reagować na to, co się
dzieje na rynku. Są zwinne.

Fot. Archiwum TwK

Przeciwnik pada na ziemię,
a Dawid, potencjalnie bez
szans, wygrywa. Okazuje
się, że schemat ten powtarza
się także w biznesie, a mały
gracz może pokonać silniejszego konkurenta. Jeśli tylko
pamięta o jednej zasadzie…

nas odwagi w podejmowaniu
decyzji – zmienialiśmy wynajmowane obiekty, by ostatecznie zbudować własny, zamykaliśmy lub zmienialiśmy
formuły organizowanych imprez, proponowaliśmy nowe,
nieobecne jeszcze na rynku
tematy, wprowadzaliśmy innowacyjne technologie.
Gdy w 2008 roku ruszyła
polska wersja serwisu Facebooku, po roku Targi w Krakowie były już obecne w serwisie. Międzynarodowe Targi
Poznańskie dołączyły w 2010
roku, a Targi Kielce w 2011.
Czy Targi w Krakowie będą
pierwszą firmą targową, która z Facebooka się wycofa?
Niech to pozostanie na razie
tajemnicą…
Jakie mamy plany na przyszłość? Zdecydowaliśmy się
na dwie duże zmiany, które
wpłyną na naszą konkurencyjność na rynku.

mebli, każda z tych przestrzeni zmienia się nie do poznania
w wyjątkową powierzchnię eventową. Efekty są… oszałamiające! Zobaczcie sami, jak zmieniamy się dla naszych klientów.

i technologię
Po pierwsze wdrażamy nowy
system, który ułatwi zgłoszenie udziału w targach
oraz usprawni komunikację
z wystawcami i zwiedzającymi. System ExpoSupport
usprawni organizację eventu, a także umożliwi odpowiednie wykorzystanie dużych zasobów danych, jakie
powstają przy tej okazji.
Po drugie chcemy przedefiniować formułę organizowanych przez nas wydarzeń.
Wyszliśmy z założenia, że innowacje to przede wszystkim
ludzie oraz potrzeby, które
oni identyfikują, szukając
jednocześnie sposobów ich
zaspokojenia. Idąc tym tropem myślenia rozłożyliśmy
na czynniki pierwsze jedną
z naszych imprez targowych,
którą organizujemy na Północy Polski. Wyszliśmy zza biurek i pojechaliśmy do Gdańska, aby na miejscu spędzić
z naszymi klientami prawie
tydzień i zapytać ich właśnie
o problemy, na które próbują
znaleźć rozwiązania. O tym,
jak te badania wpłynęły na
formułę organizowanej imprezy, dowiecie się na łamach
tego numeru Merkuriusza.
We wstępie obiecałam
zdradzić receptę, co zrobić,
gdy na drodze stanie silniejszy przeciwnik. W branży
eventowej recepta jest jedna – zmiana. Niech inspiracją do zmian będą potrzeby
naszych klientów oraz zmieniające się trendy. Angażujemy się w ciekawe projekty,
uczmy się od innych, łączmy
siły, wybierajmy niestandardowe rozwiązania, a zamiast
narzekać na brak możliwości, twórzmy je sami. Ale
uwaga: to droga dla tych,
którzy chcą więcej i nie boją
się stawiać czoła przeciwnościom. Jesteście gotowi?
Katarzyna Mussur-Serafin

Podróż
pełna inspiracji
Upalny czerwiec,
dworzec kolejowy
i dwie dziewczyny
czekające na pociąg
relacji Kraków–
Gdynia. Tym zdaniem mogłaby się
rozpocząć wakacyjna
opowieść, jednak
tym razem był to
kadr prosto z życia.
Nasze koleżanki stanęły
przed zadaniem zorganizowania ciekawego, oryginalnego wydarzenia dla
branży
gastronomicznej
i to na północy Polski. Zadanie ambitne, ale dla naszych zespołów „niemożliwe nie istnieje”. Zanim
jednak podjęliśmy decyzję
o realizacji projektu, Paulina i Kasia postanowiły udać
się na Pomorze i poznać
potrzeby pomorskich restauratorów. Najważniejsze
w pracy eventowca, to obrać
cel – gdy go nie ma, horyzont się oddala (szczególnie
gdy jest się nad morzem).
Dziewczyny w ciągu trzech
dni przeprowadziły ponad
40 wywiadów bezpośrednich z pomorskimi szefami
kuchni, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Spotkania te okazały
się prawdziwą kopalnią inspiracji. Nasze koleżanki,
bogate w wiedzę, wróciły
do Krakowa z pomysłem na
nowy event, który w pełni
odpowiadałby
oczekiwaniom grupy docelowej.

Fot. Archiwum TwK

Stawiamy na ludzi

Tak narodził się Food Interactive Days – wydarzenie,
które łączy w sobie targi,
networking i warsztaty. Jak
mówi Paulina Polewka Project Manager – Po 8 latach
organizacji Targów FOOD-to-GO w Gdańsku, poczuliśmy,
że ta formuła się wyczerpała.
To był wspaniały czas, który
pozwolił nam gościć setki wystawców i tysiące odwiedzających. Wszystko jednak ma
swój kres. Już od dłuższego
czasu czuliśmy potrzebę zmiany formuły targów, chcieliśmy
jeszcze bardziej otworzyć się
na potrzeby restauratorów.
Już dziś możemy zdradzić, że nowością będzie
www.targi.krakow.pl

strefa Drink to Go, w której
odkryjemy bogactwo smaków od tych alkoholowych,
po mleczne.
Główną osią Food Interactive Days będą spotkania
podczas licznych warsztatów. Do współpracy zaprosimy cenionych w branży
szkoleniowców, którzy podpowiedzą jak radzić sobie
z najtrudniejszymi tematami, które co dzień pojawiają
się podczas pracy w restauracji. Zmiany są dobre, trzeba
się na nie tylko otworzyć.
Katarzyna Gościańska
www.foodinteractivedays.pl
Gdańsk, 6–7 lutego 2019
Merkuriusz targowo-kongresowy
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Fot. Archiwum TwK

Opakowaniowa [r]ewolucja

Jak mawiał David Ogilvy – „Reklama, która nie sprzedaje
nie jest kreatywna”, czy tak samo jest z opakowaniami?
Z pewnością są one jednym z kluczowych elementów promocji produktu.
Pojawia się jednak pytanie, czy ciekawie
zaprojektowane opakowanie to klucz
nie tylko do efektownej, ale przede
wszystkim efektywnej sprzedaży?
Konsumenci są z każdej strony bombardowani ciekawymi produktami, nieograniczonymi możliwościami wyboru
i rozwiniętą technologią obecną na
każdym kroku – w tym także na opakowaniach. W ciągu ostatniej dekady doprowadziło to do diametralnych zmian

w zachowaniach kupujących. Abyśmy
sięgnęli po produkt z półki, musi nas
zachęcić coś więcej niż jedynie ładne
opakowanie.
Obserwując rynek opakowań można
zauważyć cztery trendy, na których opierają się projekty dzisiejszych opakowań.
Pierwszym z nich jest z pewnością trend
eko. Aby sięgnąć po dany produkt, konsumentom przestało wystarczać już tylko
to, by był on zapakowany w ekologiczny
materiał. Ważny stał się również proces
produkcji samej zawartości opakowania.

Paweł Zbiegniewski –
Client Service Director,
Agencja Reklamowa
KORE
– Na Targach Packaging
Innovations
jestem
pierwszy raz. Do tej
pory zobaczyłem tylko jedną halę, ale już mogę stwierdzić, że
w jednym miejscu mam wszystko, czego
przez cały rok poszukujemy. To niezwykle
wygodne miejsce, by zebrać np. know-how.
Polecam każdemu z branży by się tu wybrać i podpatrzeć chociażby rozwiązania
poligraficzne czy tworzywowe. Samemu się
tego nie wymyśli, jeżeli się tego nie zobaczy.
Cała branża w jednym miejscu!

Rainer Kuhn –
Dyrektor Zarządzający,
PrintCity
– W tym roku członkowie
Stowarzyszenia PrintCity po raz
pierwszy wystawili się
na targach w Polsce
w ramach wspólnego pawilonu. Jesteśmy
bardzo zadowoleni zarówno z liczby jak
i jakości zdobytych kontaktów. Wystawa
była bardzo dobrze zorganizowana, dlatego najprawdopodobniej wrócimy tu znowu
w kolejnej edycji 2019! Podziękowania dla
organizatorów za przygotowanie tak profesjonalnej platformy biznesowej na polskim rynku opakowań.

8
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Znaczki fit&healthy to kolejny kierunek obrany przez branżę opakowań,
szczególnie w sektorze FMCG. Gluten,
ksylitol, stewia, czy kapsaicyna przestały być nazwami kojarzącymi się z międzygalaktyczną materią. Zbilansowana dieta, zdrowe produkty i kulinarne
eksperymenty z nowymi smakami dla
współczesnych konsumentów stały się
bardzo ważne. W odpowiedzi na ich potrzeby i zmiany w trybie życia, projektanci opakowań nie zostają obojętni.
Na sklepowych półkach nie da się
także nie zauważyć opakowań transparentnych – kupujący chcą widzieć, na co
wydają swoje pieniądze. Dużą popularnością cieszą się więc proste w formie
opakowania z przeważającą, bądź całkowitą powierzchnią przezroczystości.
I czwarty trend: opakowania typu
smart. Wskaźniki świeżości żywności,
aktywne mierniki temperatury, inteligentne etykiety wyposażone w chipy
i nalepki RFID, to tylko niektóre przykłady nowoczesnych rozwiązań. Kupujący oczekują, że opakowanie, które trafi do koszyka, będzie dopasowane do ich
technologicznego trybu życia.
Rynek opakowań nieustannie się
zmienia wraz z zachowaniami odbiorców. Tworzenie spójnej koncepcji
nowego brandu, czy odświeżanie istniejącej już marki musi mieć początek
w dobrze przemyślanej komunikacji.
W dzisiejszych czasach to absolutna konieczność. Biorąc pod uwagę, że aż 37%
przeprojektowanych opakowań zmniejsza (!) sprzedaż produktu, warto dokładnie przemyśleć strategię rebrandingu,
tak aby pozytywnie wpływała na wizerunek marki. Najlepszym miejscem na
znalezienie opakowań dostosowanych
do indywidulanych potrzeb zarówno
produktu, jak i przede wszystkim kupującego w tym roku były Targi Packaging
Innovations. Wiosną w Warszawie odwiedziło je ponad 5000 gości z kilkunastu branż. Za rok z pewnością pojawi
się jeszcze więcej ciekawych rozwiązań
powstających w odpowiedzi na zmieniające się trendy i wymagania rynku.
Daria Ciastek
www.packaginginnovations.pl

Bydgoszcz w świetnej formie

specjalistyczne maszyny i urządzenia.
Te właśnie po raz drugi zaprezentowano
na Międzynarodowych Targach Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® w Bydgoszczy.
To wydarzenie biznesowo fenomenalne – spotykają się na nim przedstawiciele niemal każdej gałęzi przemysłu:
lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, okrętowego… Producenci AGD,
mebli, a nawet implantów medycznych! Magnesem przyciągającym na
targi przedsiębiorców z różnych branż
jest m.in. Giełda Kooperacyjna. Zro-

dziła się z potrzeby spotkań. Odbycia
sensownej rozmowy w jednym miejscu
i czasie. Żadna nowa technologia (wideokonferencja, wymiana maili etc.) nie
zastąpi bezpośredniej rozmowy. Coraz
częściej doceniają to przedsiębiorcy i na
Giełdę przyjeżdżają coraz lepiej przygotowani. W konkretne plany rozwoju
firmy, do których realizacji potrzeba
pewnych partnerów. W innowacyjne
technologie, wymagające doświadczenia kooperanta. W końcu w konkretne
zlecenia, których nie zrealizują na czas
bez połączenia sił z inną firmą. W tym
roku w ramach samej tylko Giełdy odbyło się 94 spotkań, w tym 19 międzynarodowych!
Choć nie sposób policzyć wszystkich
spotkań, zorganizowanych w ramach
Giełdy oraz na stoiskach Wystawców, to
jedno zasługuje na szczególną uwagę.
Jego efektem jest bowiem podpisanie
listu intencyjnego w sprawie utworzenia tzw. studiów dualnych na jedynym
w Polsce kierunku dedykowanym branży narzędziowo-przetwórczej – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Studia
tego typu są doskonałym sposobem na
nawiązanie jeszcze bliższej współpracy pomiędzy uczelnią i studentem oraz
przedsiębiorstwem – przyszłym pracodawcą, a także na zdobycie dodatkowej
wiedzy praktycznej.
Łukasz Dziedzic
www.innoform.pl

Hubert Zalewski,
Dyrektor Zarządzający
firmy ROEHM Polska
Sp. z o.o.
Różnica między tymi
targami a konkurencyjnymi jest taka, że tamte są typowo handlowe,
np. dla dystrybutorów. Tu z kolei przychodzą partnerzy, oferujący długoletnią
współpracę. Tutaj rozmawia się o kontaktach biznesowych przede wszystkim z osobami decyzyjnymi: szefami firm. Tutaj też
prezentują się topowe marki, wyznaczające kierunek rozwoju branży. Tu powstają
wizje nowych rozwiązań.
Maksym Kępa,
właściciel
firmy Zakład
Technologiczny ELWIK
W Bydgoszczy na targach jesteśmy po raz
drugi. Po ubiegłorocznej edycji byliśmy na
tyle zadowoleni z liczby odwiedzających nasze stoisko Klientów, że postanowiliśmy się wystawić także
w tym roku i już dziś mogę powiedzieć, że
za rok znowu się tu spotkamy. Ten rejon aż
prosił się o takie targi, w okolicy Bydgoszczy jest wiele narzędziowni. Cieszymy się,
że jest tego typu impreza na której możemy być obecni. Bardzo doceniam kompaktowość tych targów.

Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

Spoglądasz na prędkościomierz w samochodzie? Sięgasz po słuchawkę prysznica? Wybierasz w sklepie jednorazowe naczynia na grilla? Choć na pozór
nic ich nie łączy, to jednak mają jeden
wspólny, bardzo ważny element. To forma, dzięki której powstały. Większość
przedmiotów codziennego użytku jest
zrobiona z tworzyw sztucznych. By je
odpowiednio przetwarzać, konieczne są

www.targi.krakow.pl
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Uśmiech jak
milion dolarów!

Tworzymy
historię
Największa na świecie konferencja poświęcona ranom po raz pierwszy zagościła
w Polsce. W maju w EXPO Kraków odbyła
się 28. edycja Konferencji Europejskiego
Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA). Wydarzenie było ukoronowaniem rozpoczętych już cztery lata temu negocjacji, które
zakończyły się sukcesem i organizacją
największej konferencji w dotychczasowej historii naszego obiektu.
Uczestnicy konferencji koncentrowali się na tym, jak ważne jest usprawnione i ustawiczne kształcenie lekarzy,
pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych
pracowników ochrony zdrowia w zakresie leczenia ran. Organizatorzy poświęcili uwagę zarówno zagadnieniom związanymi z nowymi technologiami, jak
i aspektami edukacyjnymi.
EXPO Kraków udowodniło, że jest
obiektem, jedynym w regionie, który
jest w stanie sprostać wymaganiom,
jakie niesie organizacja tak szeroko zakrojonego wydarzenia – konferencji połączonej z dużą wystawą. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 3500 pracowników
służby zdrowia i przedstawicieli przemysłu. Części konferencyjnej towarzyszyła
imponująca wystawa – hale Dunaj i Wisła wypełniło ponad 150 stoisk wiodących producentów i dostawców z branży
leczenia i zaopatrywania ran.

Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

Wiele osób nie docenia skarbu, jakim jest zdrowy uśmiech.
Problemy z jedzeniem to jedno, ale kompleksy z powodu
obawy przed otwarciem ust to bariera psychologiczna, która
sprawia, że ludzie zamykają się przed światem.

Część merytoryczna objęła prawie
1000 wystąpień naukowych prezentowanych podczas sesji kluczowych,
focusowych, plakatowych, warsztatów
i sympozjów satelitarnych. Wszystko to
odbyło się w 9 salach konferencyjnych –
w tym 2 wybudowanych specjalnie na
potrzeby tego wydarzenia (każda mieszcząca 600 osób).
Angelika Baran
10
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Tymczasem dzięki zaawansowanej technologii stomatolodzy mogą to zmienić…
w przeciągu 24 h! Wszystko za sprawą
implantów. Polacy coraz chętniej się do
nich przekonują. Wpływ na to ma bez
wątpienia lepsza edukacja pacjentów
i łatwy dostęp do najnowszych technologii, obecnych niemal w każdym gabinecie. Wiedzy i technologii stomatologicznych XXI wieku dostarczają z pewnością
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne
K RAKDENT®, które odwiedziło ponad

16 tys. osób. Ofertę najnowocześniejszych sprzętów zaprezentowało 447 firm
z 28 krajów!
Targi KRAKDENT® to nie tylko technologia jutra. To także ogromna dawka
wiedzy. W ramach Kongresu Dental Spaghetti z prelekcjami wystąpili najlepsi
dentysci na świecie, twórcy wielu stomatologicznych patentów. Olbrzymim
zainteresowaniem Zwiedzających cieszyły się też warsztaty i prezentacje, or-

www.targi.krakow.pl

ganizowane w ramach KRAKDENT-edu.
KRAKDENT® po raz kolejny udowodnił,
że to właśnie w Krakowie spotykają się
wiodący przedstawiciele branży, którzy
wiedzę tu zdobytą przekuwają na coraz
lepiej skrojoną pod pacjenta ofertę.
Ci, którzy nie zdążyli się o tym przekonać w Krakowie, powinni już dziś wpisać do kalendarza datę 16–17 listopada.
To właśnie wtedy we Wrocławiu odbędą
się Targi Dentamed – trzecie co do wielkości tego typu wydarzenie w Polsce, od
17 lat przygotowywane z myślą o dolnośląskich stomatologach. Podniesienie
kwalifikacji, wzbogacenie wiedzy medycznej, nawiązanie nowych kontaktów – powodów na odwiedzenie Targów
jest wiele. Warto odnaleźć swój i w połowie listopada zajrzeć do Wrocławia!
www.targidentamed.pl
www.krakdent.pl

Łukasz Dziedzic

Pokojowa rewolucja

czenia i hałasu towarzyszącego pracy
silnika spalinowego. Organizatorzy
MOTO SHOW w Krakowie przygotowali
też pokaz autonomicznej jazdy, w której specjalistyczny system czuwa nad
bezpieczeństwem kierowcy, pasażerów

Fot. Archiwum TwK

Świadkami motoryzacyjnego kroku milowego byli z pewnością Zwiedzający
MOTO SHOW w Krakowie.
Pojazdy autonomiczne, aplikacje mobilne, car-sharing, e-mobility, pojazdy
o napędzie elektrycznym, wodorowym
i hybrydowym, zrównoważony transport publiczny oraz efektywna logistyka – to 5. element motoryzacji, który
zaprezentowano podczas majowej imprezy motoryzacyjnej w EXPO Kraków.
Zwiedzający mogli zobaczyć m.in.
elektryczne czterokołowce Eidola. Ci
miejscy spryciarze zmieszczą się niemal wszędzie. Eidola są przyjazne dla
środowiska i niezwykle tanie w eksploatacji – pokonanie 100 km tym samochodem kosztuje tyle, co litr benzyny lub ropy! Jeszcze bardziej eko były
kolejne prezentowane motoryzacyjne
perełki – Eagle Two, następca Eagle
One oraz elektryczny motocykl terenowy. Ten pierwszy, w pełni napędzany
energią słoneczną, jest kwintesencją
motoryzacyjnego jutra. Ten drugi – skutecznie eliminuje problem zanieczysz-

Fot. Archiwum TwK

Czujniki w lusterkach, eliminujące martwe pole. Asystent pasa ruchu, wspomagający
kierowcę w zachowaniu prawidłowego toru jazdy. Aktywny tempomat, dostosowujący
prędkość jazdy do samochodu znajdującego się przed nim. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt
nie przypuszczał, że takim wyposażeniem będą dysponowały samochody seryjnej produkcji.
O ile te rozwiązania wynikają z ewolucji motoryzacji, o tyle najnowsze osiągnięcia techniki
zwiastują prawdziwą rewolucję! Dzieje się to na naszych oczach.

i uczestników ruchu drogowego. Na
bieżąco monitoruje otoczenie pojazdu
korzystając z kamer 360 stopni. Jeśli
samochód natrafi na przeszkodę, najpierw poinformuje o niej kierującego,
a następnie – jeśli nie zauważy żadnej
reakcji – sam zahamuje. Wśród przygotowanych atrakcji nie zabrakło oczywiście niezwykle widowiskowych pokazów
driftu. W tym roku – obok palenia gumy
tradycyjnymi spalinowymi potworami –
na Zwiedzających czekał też pokaz eco
driftu samochodami elektrycznymi!
Tradycyjne silniki zastąpią elektryczne, ładowane z gniazdek. Rola kierowcy
ograniczy się do wydawania komend. To
zmiany – ba! – rewolucja, odbywająca
się tu i teraz. Pytanie nie „czy”, tylko
„kiedy” nastąpi w pełnej krasie. Warto być na bieżąco. Warto być na MOTO
SHOW w Krakowie!
Łukasz Dziedzic
www.motoshow.krakow.pl

www.targi.krakow.pl
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Super Sonik

Pierwszy Polak, który indywidualnie wygrał
legendarny Rajd Dakar. Jeden z najlepszych
i najbardziej doświadczonych quadowców na
świecie. A do tego Gość Specjalny tegorocznego
MOTO SHOW w Krakowie! O powrocie do pełni sił
po koszmarnym wypadku, nowych wyzwaniach
sportowych, motoryzacji XXI wieku oraz… łamaniu
zasad fair play rozmawiamy z Rafałem Sonikiem.
ła czwarta. Kto wie, czy nie najważniejsza. Teraz jestem również
ojcem.
– Udział w tegorocznym Dakarze
zakończył się dla Pana zdecydowanie za szybko. Wypadek, który
wykluczył Pana z wyścigu. Doszedł
Pan już do pełni formy czy wciąż
odczuwa Pan skutki kontuzji?
– Skutki będę odczuwać jeszcze
jakiś czas, ponieważ było to poważne złamanie zmiażdżeniowe,
ale wróciłem już na quada. Za
mną kilkumiesięczna, żmudna
rehabilitacja. Codzienne, monotonne ćwiczenia, odwiedziny
w komorze hiperbarycznej, bieganie na bieżni grawitacyjnej, a teraz już niemal pełne obciążenie.
Pod koniec czerwca przejechałem
treningowo na quadzie ponad
200 km. Ból w kolanie pojawił się
po jakimś czasie, ale nie było tak,
żeby uniemożliwił jazdę. Planuję

Rafał Sonik
znany jest
przede
wszystkim jako
sportowiec
i pierwszy
Polak, który
indywidualnie
wygrał
legendarny
Rajd Dakar.

Fot. Sonik Team

– Po wpisaniu Pana imienia i nazwiska w Google pojawia się adres
Pana strony z takim podprowadzeniem: polski przedsiębiorca,
sportowiec, filantrop. Kim obecnie w głównej mierze jest Rafał
Sonik?
– Jestem zodiakalnym bliźniakiem, więc z natury nie mogę
mieć jednej twarzy i określać się
przez pryzmat tylko jednej składowej życia. Byłoby to z resztą
bardzo trudne, ponieważ wszystkie pola mojej działalności wzajemnie się przenikają. U podstaw
jestem przedsiębiorcą, bo to praca pozwoliła mi realizować najpierw pasje narciarskie, a potem
rajdowe. Otrzymałem przywilej
podążania za swoimi marzeniami, ale też przywilej pomagania.
Dwa lata temu do tych trzech
wiodących ról: przedsiębiorcy,
sportowca i filantropa, dołączy-
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więc powoli powrót do startów
w Pucharze Świata, a w styczniu
oczywiście dakarowe wyzwanie.
– Jak wygląda walka pomiędzy
zawodnikami na trasie rajdu? Czy
to zawsze jest zdrowa rywalizacja
czy zdarzają się zachowania, nazwijmy je – nie fair?
– W rajdach Pucharu Świata bardzo rzadko spotykałem się z takimi sytuacjami. Tam walka toczy
się w duchu fair play. W historii
moich startów w południowoamerykańskich Dakarach niestety
czasem się to zdarzało. Kilkukrotnie widziałem, jak moi rywale korzystali z niedozwolonych serwisów. Kiedy podjeżdżałem zapytać
co tutaj robią, przeganiali mnie
ruchem ręki jak natrętną muchę.
Organizatorzy rajdu przymykali
na to oko, ponieważ rządy Chile czy Argentyny płacą ogromne
pieniądze za goszczenie Dakaru
na swoim terytorium. Zależy im
więc, by ich zawodnik był w ścisłej czołówce. W klasie quadów
znacznie łatwiej to osiągnąć,
niż w samochodach czy motocyklach, gdzie karty rozdają zespoły fabryczne. Dlatego zwycięstwo
z 2015 roku było dla mnie tak satysfakcjonujące. Nie tylko wygrałem wówczas Dakar. Wygrałem
Dakar uczciwy!
– Czy to prawda, że przed startem
w Rajdzie Dakar można od razu
założyć, że po jego zakończeniu
waga będzie wskazywać kilkanaście kilogramów mniej?
– Trudno sobie wyobrazić, by
mogło być inaczej. Powiem więcej – zwykle przed Dakarem staram się przybrać nieco na wadze,
aby organizm miał rezerwy, z których może korzystać w kluczowych momentach. Pokonujemy
10 tysięcy kilometrów w niespełna dwa tygodnie, w bardzo wymagającym terenie, niejednokrotnie
na dużych wysokościach, pośród
potężnych wydm i krętych, wąskich dróg. To ogromny wysiłek
fizyczny i choć trzymamy odpowiednią, kaloryczną dietę, to nie
jesteśmy w stanie zrównoważyć
tego, co spalamy na odcinkach
specjalnych.

Fot. Sonik Team

Przed
historycznym
sukcesem,
który odniósł
w styczniu
2015 roku,
trzykrotnie
stawał na
podium tej
morderczej
rywalizacji:
dwukrotnie
był trzeci
(2009 i 2013),
a w 2014 roku
wywalczył
drugie
miejsce.

dlatego podróżuję na tylnym
siedzeniu. Przy takim podejściu
autonomiczność samochodu nie
stanowi dużego problemu. Autopilot nie zatrzyma się jednak przy
kwiaciarni i nie wyskoczy, żeby
kupić kwiaty dla bliskiej osoby.
Poza tym pozostaje kwestia przyjemności z prowadzenia samochodu. Bo kiedy wsiadam za kierownicę, robię to przede wszystkim
dla przyjemności. Myślę, że wiele
osób jeszcze długie lata nie będzie
potrafiła z niej zrezygnować na
rzecz nowych rozwiązań.
– Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o rozjeżdżaniu przez quadowców polskich gór
(dewastacja terenów zielonych
itp.) Jakie Pan ma do tego podejście? Bo z jednej strony głosy krytyczne są zrozumiałe, z drugiej
jednak – przyszli mistrzowie czy
po prostu pasjonaci muszą gdzieś
ćwiczyć swoje umiejętności?

Rozmawiał: Łukasz Dziedzic

Fot. Archiwum TwK

– „Wyzwania są dla tych, którzy
ruszają w drogę. Marzenia dla
tych, którzy zostają w domu. Choć
od marzeń wszystko się zaczyna”.
To Pana motto życiowe. O czym
teraz marzy Rafał Sonik? W jaką
drogę i kiedy ruszy?
– To motto, które zaczerpnąłem
od Thierry’ego Sabine – twórcy
Rajdu Dakar. Podążam wytyczoną
przez niego „ścieżką”. Podejmuję
wyzwanie co rok i jako sportowiec na pewno nie powiedziałem
jeszcze ostatniego słowa. Zdobyłem sześć Pucharów Świata i brakuje mi jeszcze czterech, żeby
wyrównać mistrzowski dorobek
Sebastiena Loeba. A taki jest cel.
I wyzwanie.
– Czy nowa motoryzacyjna rzeczywistość (autonomiczność, swego rodzaju zepchnięcie kierowcy
na drugi plan) to coś, co jest nieodzowne i poprawi bezpieczeństwo na drogach, czy może coś,
co nie podoba się Rafałowi Sonikowi?
– Zmiany w motoryzacji są nieuniknione i myślę, że pójście
w kierunku autonomiczności,
a przez to poprawienie bezpieczeństwa, będzie w pewnym zakresie dobrym krokiem. Oczywiście w każdy system może wkraść
się błąd, ale z pewnością ze względu na algorytmy zdarzać się będzie rzadziej niż błąd ludzki. Na
co dzień samochód jest dla mnie
tylko środkiem do przemieszczania się. W trakcie jazdy pracuję
(np. prowadzę telekonferencje),

– Jestem absolutnie przeciwny
jeździe w terenach, gdzie jest to
niedozwolone. Jednym z haseł,
które mam na swojej rajdowej
kurtce, jest „Daj przyQuad, nie
niszcz lasu!”. Uważam, że treningi i przygotowania do startów powinny odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
To oczywiście złożony problem,
który wymaga również zrozumienia i współpracy po stronie Lasów
Państwowych. Myślę, że zniknąłby problem nielegalnego off-roadu, gdybyśmy wyznaczyli szlaki
dla quadów i motocykli, tak jak to
ma miejsce w Kanadzie. Pozwólmy młodym ludziom realizować
swoje pasje, a kto wie czy nie wyrosną na przyszłych mistrzów?
– Jak ocenia Pan tegoroczne
MOTO SHOW w Krakowie?
– Przede wszystkim bardzo się
cieszę, że w Krakowie, skąd pochodzi tylu doskonałych kierowców rajdowych, mamy tak fantastyczne wydarzenie. Dla mnie
osobiście to doskonała okazja,
żeby spotkać się z kibicami i podziękować im za wsparcie, które
otrzymuję w trakcie sezonu. Sam
też z ciekawością oglądałem nowości motoryzacyjne, które zawitały do Krakowa i byłem zbudowany liczbą atrakcji czekających
na uczestników targów. Mam
nadzieję, że impreza będzie rozrastać się w kolejnych latach, bo
krakowscy fani motosportu na to
zasłużyli!

www.targi.krakow.pl
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NIE TYLKO TARGI

Fot. Archiwum TwK
Fot. Archiwum TwK
Fot. Archiwum TwK

Fot. Archiwum TwK

Targi? Przede wszystkim. Bankiety? Jak najbardziej. A co
z mniejszymi wydarzeniami?
Odpowiadamy od razu i niezmiennie: zapraszamy! EXPO
Kraków to wymarzona przestrzeń dla dużych imprez, które
wymagają kilku tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni,
aby pomieścić ogromne sesje plenarne, strefy wystawiennicze
i cateringowe. Równie dobrze sprawdza się jednak jako miejsce
konferencji lub innego wydarzenia dla stu czy kilkuset osób.
Maj i czerwiec upłynęły w EXPO Kraków pod znakiem takich
właśnie konferencji. Każda z nich prezentowała inną tematykę
i w związku z tym – inne wymagania wobec obiektu. Spotkanie
szkoleniowe jednego z dużych banków połączono z eleganckim
poczęstunkiem – obok sali konferencyjnej stanęły bufety i stoliki. Z kolei późniejsza konferencja branży IT przebiegła w luźniejszej atmosferze: uczestnicy korzystali ze strefy wewnętrznej i zewnętrznej, odpoczywając między sesjami na leżakach
i popijając napoje podawane przez serwis cateringowy, a także
zapoznając się z ofertą sponsorów, którzy rozstawili swoje stoiska w lobby. W dalszej kolejności do EXPO Kraków zawitali
rodzice z małymi dziećmi, by wziąć udział w spotkaniu o tematyce parentingowej – całe szczęście, że w obiekcie znajduje się
doskonale wyposażony Punkt Matki z Dzieckiem. Efekty pracy
organizatorów były naprawdę zaskakujące! Z niecierpliwością
czekamy na więcej takich eventów.
Magdalena Bartnikowska

Fot. Archiwum TwK

EXPO Kraków kameralnie

14

Merkuriusz targowo-kongresowy

www.targi.krakow.pl

Heureka!

3–7 września,
17th European Drosophila Neurobiology
Conference – Neurofly 2018
13–15 września,
XXII Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego

Mówi się, że warto rozmawiać. To banalna prawda, która
sprawdza się w każdej sytuacji. Ludzie dochodzą w ten
sposób do porozumienia, poszerzają wiedzę, zgadzają się
w określonych kwestiach, a inne odrzucają, przyjmując
pewien kompromis.

Fot. Vilmorin

19–22 września
2nd ISHS Carrot and other
Apiaceae Symposium

stwa Nauk Ogrodniczych, Wydziału
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, a także patronat
Międzynarodowego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych (ISHS) gwarantuje, że
do Krakowa przyjadą najtęższe umysły
zajmujące się badaniami naukowymi
i hodowlą tego rodzaju warzyw. Warzyw, które m.in. przemywają naczynia
krwionośne, regulują pracę żołądka,
utrzymują w zdrowiu wątrobę. A tak-

Fot. Grzegorz Krykwiński

A co, jeśli w takich rozmowach biorą
udział najwięksi specjaliści z danej
dziedziny? Takie spotkania i rozmowy
prowadzą do rozwoju i postępu. Tworzą
nowe idee lub praktyczne rozwiązania
jakiegoś problemu. I takim właśnie celom służą kongresy. Bez przesady można powiedzieć, że we wrześniu Kraków
stanie się wielkim międzynarodowym
centrum kongresowym. Czeka nas wydarzenie, które sprowadzi do naszego
miasta ponad pięć tysięcy kardiologów
z całej Polski. Ale to nie wszystko. W stolicy Małopolski spotkają się także najwięksi znawcy mózgu muszki owocówki. To wbrew pozorom bardzo niezwykły
owad. Jego mózg jest doskonałym modelem do badania wielu ludzkich chorób. Muszka była też pierwszym żywym
stworzeniem, wysłanym przez człowieka w kosmos.
Spotkanie specjalistów hodowli
marchwi i innych roślin selerowatych
(tak, tak, marchewka należy do rodziny roślin selerowatych) to równie
niezwykłe wydarzenie. Współudział
w jego organizacji Polskiego Towarzy-

że – jak marchewka – znacząco poprawiają wygląd skóry.
Spotkania znawców mózgu muszki
owocówki czy specjalistów od roślin
selerowatych Targi w Krakowie obsłużą
jako PCO (Professional Congress Organizers) i zorganizują je nie we własnym
obiekcie. W sposób kompleksowy prowadzone są biura organizacyjne tych
wydarzeń, w tym: przyjmowanie zgłoszeń uczestników, pozyskanie i obsługa
sponsorów, wystawców oraz partnerów,
promocja, czy organizacja pobytu zaproszonych gości. XXII Międzynarodowy
Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się z kolei w EXPO
Kraków i jest dla nas ogromnym, ale
i ciekawym wyzwaniem w zakresie organizacji, wynajmu wraz z kompleksowym wyposażeniem, obsługą techniczną wystawy i zabudowy oraz obsługą
transferów.
To tylko wybrane spośród wielu wydarzeń, które zorganizują specjaliści
z firmy Targi w Krakowie. Liczba realizowanych przez Dział Kongresów konferencji, sympozjów i kongresów jest
z roku na rok coraz większa!
Agnieszka Ziemiańska

www.targi.krakow.pl
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Milenijna
fabryka

www.mtc.krakow.pl
www.symas.krakow.pl
10–11 października 2018
16

Niewiarygodnie czułe przyspieszenie,
imponująca obsługa i niezaprzeczalna
wydajność.
Te właściwości – zdaniem BMW, jednego z największych koncernów motoryzacyjnych w Europie – udało się uzyskać
w modelach i3 oraz i8. To jeden z pierwszych producentów w Europie, który
zdecydował się całą karoserię części pasażerskiej samochodów przeznaczonych
dla zwykłego konsumenta wykonać
z materiałów kompozytowych. Jeszcze
do niedawna włókna węglowe, kevlary
i laminaty wykorzystywano tylko w produkcji aut luksusowych.
Dziś po materiały przyszłości – jak
nazywa się kompozyty – sięga się coraz
śmielej. O krok dalej od BMW poszedł…

Daria Ciastek
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Elon Musk. W listopadzie 2017 roku po
raz pierwszy zaprezentował światu projekt elektrycznej ciężarówki. Według
zapowiedzi futurystycznego wizjonera,
Tesla Semi będzie mogła pokonać nawet 800 km przy pełnym załadunku,
wynoszącym 36 ton! Jak inżynierom
Muska udało się osiągnąć tak nieprawdopodobny wręcz wynik? Wszystkich
szczegółów konstrukcyjnych pojazdu
transportowego XXI wieku na razie nie
ujawniono. Wiadomo jednak, że Tesla
Semi jest pierwszą ciężarówką, której
kabina będzie w pełni wykonana z…
włókna węglowego! Kompozyty są o wiele lżejsze i bardziej wytrzymałe od tradycyjnych materiałów, np. stali. Zmiana
technologiczna odbywa się na naszych
oczach. By się o tym przekonać, wystar-

Fot. Archiwum TwK

Tym razem nie chodzi o zachowania
godne generacji X, Y, czy Z. Mowa o przemyśle na miarę tego milenium. Nowoczesna fabryka musi być utrzymana
w ciągłym ruchu. A żeby tak było, konieczne jest nieprzerwane wdrażanie
nowych technologii przez odpowiednio
przeszkolonych, zmotywowanych i dbających o najdrobniejszy szczegół pracowników każdego szczebla.
Aby zakład produkcyjny był efektywny i rentowny konieczna jest jego ciągła
modernizacja i śledzenie branżowych
nowości w myśl założeń Przemysłu 4.0.
Dynamika zmian na rynku pokazuje, że
o najlepszych pomysłach i rozwiązaniach najlepiej uczyć się bezpośrednio
od ekspertów podczas profesjonalnych
spotkań i rozmów. Dla specjalistów z zakresu UR okazją do poznania branżowej
wiedzy i zapoznania się z nowościami na
rynku bez wątpienia będzie 7. konferencja „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu”.
Ten 2-dniowy cykl spotkań odbędzie się
w ramach 9. Międzynarodowych Targów
Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – MAINTENANCE.
Równocześnie z wystawą odbędą się
10. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów
Sypkich i Masowych – SYMAS. Spotkanie co roku gromadzi liderów rozwiązań
technologicznych usprawniających procesy związane z materiałami sypkimi.
Niezależnie od tego czy problem dotyczy
sposobów przechowywania, kontroli poziomu czy odpowiedniej ochrony przed
wybuchami pyłów, udział w targach pozwoli na zapoznanie się z najlepszymi
dostępnymi na rynku technologiami.
Innowacje produktowe, nowe rozwiązania dedykowane przemysłowi i solidna
dawka wiedzy inżynieryjnej – to wszystko
podczas Targów MAINTENANCE i SYMAS.

Fot. Archiwum TwK

Dążenie do rozwoju, ciągła aktywność,
nieustanne śledzenie trendów i technologia.

Buongiorno Tutti
Włochy kojarzą nam się przede wszystkim z magicznym Rzymem, pizzą i ekskluzywnymi samochodami marki Ferrari czy Lamborghini.
Mało kto jednak wie, że słoneczna
Italia jest drugim krajem na Starym
Kontynencie (zaraz za Niemcami), produkującym i importującym najwięcej

śrub, podkładek, nitów czy nakrętek!
Takiej potęgi nie mogło zabraknąć na
Targach FASTENER POLAND®. Oprócz
Włochów na jedynym w tej części Europy wydarzeniu dla branży elementów
złącznych zaprezentuje się silna reprezentacja firm z kilkunastu krajów (!),
w tym m.in. z Belgii, Czech, Chin, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Bryta-

  nowe!

ści, instytucji i placówek naukowo-badawczych, a także uczelni wyższych)
będą mogli zapoznać się z najnowszymi
technologiami, a Wystawcy je posiadający dotrzeć do nowego grona Klientów.
Zainteresowanie kompozytami wciąż
rośnie, a ich potencjał nie jest jeszcze
w pełni wykorzystany. Spowodowane to
jest trudną do opanowania technologią.
Dlatego też prowadzi się intensywne
badania naukowe nad wytwarzaniem
i przetwórstwem kompozytów. Wyniki
tych badań prezentowane są właśnie
na Targach podczas specjalistycznych
seminariów i warsztatów.
Łukasz Dziedzic
www.kompozyty.krakow.pl
16–17 października 2018

Fot. Archiwum TwK

czy odwiedzić Międzynarodowe Targi
Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, które
odbędą się w dniach 16–17 października
w EXPO Kraków.
Branża materiałów kompozytowych jest jedną z najszybciej rozwijających się. Zmiany zachodzące na
tym rynku najlepiej oddaje z roku na
rok coraz bogatsza oferta Wystawców.
Nowością tegorocznych Targów jest
Strefa LAB-CONTROL, w której Wystawcy zaprezentują m.in. akcesoria
laboratoryjne, aparaturę analityczną, oprogramowanie, sprzęt optyczny i kontrolno-pomiarowy. W Strefie
LAB-CONTROL Zwiedzający (m.in.
przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i działów kontroli jako-

nii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu
czy Turcji.
W tym roku głównymi obszarami tematycznymi będą łączniki i mocowania
przemysłowe, łączniki budowlane, systemy montażu i instalacji, technologia
produkcji łączników oraz urządzenia do
magazynowania i dystrybucji. W trakcie
targów odbędzie się również 2. edycja
Kongresu Elementów Złącznych. To wyjątkowa platforma wymiany informacji
pomiędzy producentami i dystrybutorami a użytkownikami końcowymi. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad
100 przedstawicieli z branży oraz osób
szukających ciekawych rozwiązań na
rynku. Ponadto organizatorzy postanowili jeszcze bardziej uatrakcyjnić formułę targów – równocześnie z Międzynarodowymi Targami Elementów Złącznych
i Technik Łączenia FASTENER POLAND®
zostanie zorganizowany 8. Salon Kooperacji Przemysłowej, czyli wydarzenie poświęcone podwykonawstwu oraz współpracy przemysłowej.
Stałe zapotrzebowanie na samochody,
samoloty i wszelkiego rodzaju maszyny
przemysłowe sprawia, że globalny rynek
elementów złącznych (według Research
and Markets) do końca 2025 roku zarobi spektakularną kwotę 134,20 bilionów
dolarów! Ile to pieniędzy? 1 bilion dolarów to jedynka i dwanaście (!) zer! I właśnie tyle jest obecnie warte Apple. Zatem
za cały przychód rynku elementów złącznych do końca 2025 roku można by kupić… 134 marki takie jak Apple!
Spory kawałek tego finansowego tortu przypadnie Polsce – obecnie piątej
gospodarce w Europie, produkującej
kołki, nity, wkręty czy śruby. W ślad za
rozwojem branży elementów złącznych
podążają Targi FASTENER POLAND® –
kluczowe forum wymiany doświadczeń,
poznania nowości, a także budowania
efektywnych relacji handlowych pomiędzy firmami z całego świata.
Łukasz Dziedzic
www.fastenerpoland.pl
16–17 października 2018

www.targi.krakow.pl
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Coś więcej niż książki
Książki posiadają niesamowitą moc. Potrafią przenosić czytelników w odległe światy, w których opowiadane są najróżniejsze historie. Arturo Perez Reverte w „Królowej Południa”
pisał, że „książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę”.
Te właśnie słowa są hasłem przewodnim 22. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® i idealnie oddają
klimat towarzyszący odkrywaniu nowej literatury.
Podczas tegorocznych targów wszyscy czytelnicy będą mogli zanurzyć się
w świecie polskiej i zagranicznej twórczości literackiej, spotkać się z ulubionymi pisarzami i nabyć jeszcze ciepłe
książkowe nowości. Między innymi ze…
Szwecji.

Skandynawski sznyt

prawdopodobną umiejętność budowania
unikatowego klimatu, gdzie skrzętnie
snuta intryga trzyma czytelnika w napięciu aż do ostatniej strony. Camilla Läckberg, Henning Mankell czy wreszcie Stieg
Larsson, twórca kultowej serii kryminałów „Millennium”, to zaledwie początek
naprawdę długiej listy utalentowanych
szwedzkich pisarzy. Kogo w tym roku
spotkamy na Targach? Szczegółowy program na razie trzymany jest w tajemnicy.
Z pewnością nie zabraknie inspirujących
spotkań, dyskusji oraz warsztatów. Nie
zabraknie również książek dla dzieci, które od lat – obok kryminałów – stanowią
filar szwedzkiej kultury.
– Cieszymy się, że Szwecja po raz
pierwszy będzie Gościem Honorowym

Biblioteka 4.0
Szwecja słynie również z doskonałego poziomu czytelnictwa. Przeciętny
mieszkaniec tego kraju na czytanie

Fot. Archiwum TwK

W ubiegłym roku Francja, dwa lata temu
Izrael. Do tego grona dołącza Szwecja! Po
raz pierwszy w historii wszystkich targów
organizowanych w naszym kraju Gościem
Honorowym będzie wyłącznie Szwecja,
a nie – jak do tej pory bywało – Skandynawia. Szwedzka literatura jest marką
samą w sobie, jej twórcy posiadają nie-

prestiżowych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. Szwedzka
literatura jest dobrze znana polskim
czytelnikom, przede wszystkim dzięki
cenionym książkom dla dzieci i powieściom kryminalnym. Literatura ze
Szwecji to także sprawnie napisane,
wciągające historie, świetne reportaże
czy poradniki. Znajdziemy w nich trafne obserwacje wielu współczesnych
zjawisk społecznych, wyraz troski
o prawa człowieka i środowisko naturalne, a także humor. Pragniemy pokazać Szwecję innowacyjną, otwartą
i kreatywną. Jesteśmy przekonani, że
targi będą doskonałą okazją do wielu
inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń między Polską a Szwecją
i pokażą znane oraz nieznane oblicza
Szwecji i szwedzkiej literatury – zapowiada Stefan Gullgren, Ambasador
Szwecji w Polsce.
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Fot. Archiwum TwK

książek poświęca aż 20 minut dziennie!
Bez wątpienia wpływ na to mają m.in.
świetnie funkcjonujące biblioteki. Czy
polskie, które znamy, mają szansę przetrwać w obecnej formie w przyszłości?
Jak będą wyglądały biblioteki w trzeciej
dekadzie XXI wieku? Czy będą z nami
rozmawiać i odczytywać intencje i potrzeby użytkowników na podstawie ich
zachowań w sieci? Jak się zmienią i jak
będą musieli zareagować na to czytelnicy? A może pojęcie biblioteki na stałe
zniknie z naszych słowników? Te ciekawe i nurtujące pytania padną podczas
Małopolskiego Forum Bibliotek, które
odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. Na
uczestników czekają specjalistyczne panele dyskusyjne, inspirujące warsztaty
i dziesiątki branżowych spotkań.
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® to nie tylko wspaniała literatura
z najwyższej półki, ale także spotkania
z autorami, wymiana wrażeń, emocji
i uczuć związanych z daną pozycją. To
także obcowanie z kulturą w znacznie
szerszym ujęciu. W tym roku, ze względu na setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, organizatorzy
przygotowują dla Zwiedzających m.in.
wystawy fotograficzne i prelekcje.

Książki w plenerze
By dać się porwać literackiej akcji, miłośnikom czytania wystarcza często kawałek zielonej trawy. Położyć się wygodnie
na trawie i wejść w świat snuty fabułą stworzoną przez ulubionego pisarza? Cudo! Będzie ku temu świetna okazja.

Zuzanna Oettingen

ksiazka.krakow.pl
25–28 października 2018

W połowie września Park Jordana w Krakowie stanie się plenerowym salonem,
wypełnionym najlepszymi publikacjami. Na odwiedzających Rodzinny Piknik
z Książką czekają spotkania z popularnymi autorami, nowości i bestsellery
przygotowane przez wystawców, a także
dyskusje i występy artystyczne. Będzie
to wielka literacka uczta dla ciała i ducha, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Fot. Archiwum TwK

Spotkania autorskie
Już od soboty 15 września na terenie
pikniku pojawi się specjalna strefa,
w której będzie można porozmawiać
z pisarzami, otrzymać autograf, a także
zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcie. Organizatorzy nie zdradzają jeszcze listy
autorów, którzy pojawią się na pikniku,
ale możemy spodziewać się wyśmienitych osobistości ze świata literatury.
Rodzinny Piknik z Książką będzie
również dla mieszkańców i turystów
świetną okazją do zakupu najnowszych
książek w atrakcyjnych cenach. Na pikniku zaprezentują się m.in. wydawcy

literatury pięknej, popularnonaukowej,
literatury dziecięcej, młodzieżowej,
a także poradnikowej.

Atrakcje dla najmłodszych
Występy artystyczne, wspólne czytanie książek, warsztaty, gry i zabawy, ze
szczególnym uwzględnieniem gustów
i oczekiwań najmłodszych bibliofilów –
to wszystko już w dniach 15–16 września w Parku Jordana.
Choć charakter pikniku szczególnie
sprzyja rodzinnej formie spędzania
czasu wolnego w sposób niebanalny
i atrakcyjny, to wydarzenie ma formułę
otwartą – może w nim wziąć udział każdy. Zaproszeni mogą czuć się zarówno
duzi, jak i mali miłośnicy dobrej książki. Organizatorzy – Targi w Krakowie,
Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Miasto Kraków – są przekonani, że taki sposób obcowania z literaturą wszystkim
przypadnie do gustu!
Elżbieta Liput
www.ksiazkowypiknik.krakow.pl
15–16 września 2018, Park Jordana

www.targi.krakow.pl
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Zmieniający się senior
Wszystko wskazuje na to, że 2018 rok zapisze się w kalendarzu jako przełomowy w postrzeganiu seniorów w naszym
społeczeństwie. Zagadnieniu temu poświęcona będzie m.in.
debata podczas jesiennych Targów Seniora.

Fot. Archiwum TwK

Jak w ogóle definiować pojęcie seniora?
Określenie to wzbudza sporo kontrowersji głównie dlatego, że obejmuje zarówno osoby wymagające już pomocy,

jak i tych w pełni aktywnych – na polu
społecznym, politycznym czy ekonomicznym. Bo jak porównywać na przykład już niesamodzielnego 70-letniego
mieszkańca domu opieki społecznej
z Donaldem Trumpem, który w tym wieku został wybrany na prezydenta USA?
Tak więc kategoria „seniora” okazuje
się trudna czy wręcz niemożliwa do
określenia. Dlatego przyjęło się określenie wyłącznie zwyczajowe, według
którego wiekiem granicznym jest 60 lat
lub zakończenie aktywności zawodowej.
Mówiąc więc o seniorach powinniśmy
odnosić się do pokolenia, a nie konkretnych ludzi.

ków (24 proc.) stanowiły osoby w wieku
60+. W tym samym roku (wg GUS) liczba stulatków w Polsce zbliżyła się po raz
pierwszy do 5 tysięcy. Dalsze prognozy
ministerstwa wciskają już w fotel –
w 2050 r. osoby w wieku ponad 60 lat
będą stanowiły przeszło 40 proc. ludności kraju. Na tempo zmian tych proporcji
dodatkowo wpływa emigracja młodych
i wydłużająca się – dzięki postępom
w medycynie i profilaktyce – długość życia. Z marketingowego punktu widzenia
seniorzy są osobami o stabilnych dochodach i przewidywalnymi w decyzjach zakupowych, są elektoratem, na potrzeby
którego trzeba być szczególnie wyczulonym, bo potrafi o sobie przypomnieć
przy urnach wyborczych. Nie powinno
więc dziwić, że liczba inicjatyw adresowanych do seniorów jest ogromna. Nie
ma jednak nic za darmo. Starzejące się
społeczeństwo wymaga większej opieki
i nakładów finansowych. Dlatego coraz
więcej lokalnych środowisk i stowarzyszeń, nawet w małych miejscowościach,
pracuje na rzecz seniorów. Rozpoznają
potrzeby starszych osób i starają się
im sprostać. Przy uczelniach prężnie
działają Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Nie bez znaczenia jest też aktywność
samych seniorów, którzy z pomocą ze
strony państwa lub samorządów tworzą
centra aktywności, różnego rodzaju kluby i koła zainteresowań.

Targi Seniora
Adresowane do osób starszych i ich
rodzin Targi Seniora odbędą się w październiku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO
Kraków. Ekspozycji ponad 100 wystawców towarzyszyć będzie debata na
temat „oczekiwań seniorów a wyzwań
stojących w najbliższym czasie przed
władzami na szczeblu lokalnym i krajowym”. Postaramy się też odpowiedzieć
na pytanie o współczesne postrzeganie
społecznej roli seniorów. Na targach
będzie można również skorzystać z bezpłatnych badań, m.in. słuchu i wzroku,
usg, itp. Odbędą się spotkania ze specjalnymi gośćmi (m.in. ks. Adamem
Bonieckim), a na scenie pojawi się m.in.
zespół Filharmonii Krakowskiej i Halina
Kunicka. Na pewno uwagę Zwiedzających przyciągną pokazy mody dla seniorów, prelekcje podróżnicze, warsztaty
jogi, sportowe i zdrowotne. Będzie można również wygrać atrakcyjne wycieczki
i pobyty w sanatoriach.
Józef Stachów
www.targiseniora.krakow.pl
5–6 października 2018

Co takiego zmieniło się w ostatnich latach, że osoby wchodzące w trzeci wiek
zwróciły na siebie uwagę tak wielu instytucji, samorządów a nawet biznesu?
Przede wszystkim uwidocznił się stały trend demograficzny wskazujący na
to, że jesteśmy społeczeństwem szybko
starzejącym się. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 roku 9 mln Pola20
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Generacja „S”

Jedzenie hybrydowe
Nietypowe połączenia smaków – kuchnia hybrydowa,
inaczej nazywana kuchnią fusion zakłada połączenie
przynajmniej dwóch, a nawet kilku potraw w jedną.
Kulinarne hybrydy można tworzyć poprzez łączenie nie tylko
różnych składników, ale też tekstur, czy technik gotowania,
dzięki czemu powstają wyjątkowe dania, które zaskoczą
nawet najbardziej wymagających smakoszy.

chodzenia roślinnego. Stąd menu w wielu restauracjach zawiera propozycje
uwzględniające potrzeby różnych konsumentów przy czym oferta dań wegetariańskich jest coraz bogatsza.

Fot. Archiwum TwK

Superfoods

Modę na hybrydowe jedzenie zapoczątkował już kilka lat temu nowojorski cukiernik Dominique Ansel, który w swojej
autorskiej cukierni stworzył nietypowy
wypiek. Cronut™ to połączenie francuskiego rogalika croissanta ze słynnym
pączkiem z dziurką – donutem. W ślad
za tym przykładem poszli także inni
kreatorzy smaków proponując coraz to
śmielsze kulinarne połączenia. Tak powstał ramen burger, czyli wysmażone
mięso podawane nie w klasycznej bułce, a pomiędzy krążkami usmażonego
makaronu – nieodzownego składnika
japońskiej zupy ramen. Miłośników
azjatyckich smaków zainteresuje sushiritto, czyli połączenie sushi i meksykańskiego burrito. Podana bez krojenia na
kawałki rolka sushi zawinięta w pergamin wyglądem przypomina klasyczne,
meksykańskie burrito.

trzymać się jej założeń. Jedni bez żalu
odrzucą produkty pochodzenia zwierzęcego, dla drugich będzie to spory
problem smakowy oraz przyczyna frustracji. Dlatego powstała dieta łącząca
elastyczne podejście do wegetarianizmu, czyli flexitarianizm. Polega on na
stopniowej rezygnacji ze spożywania
mięsa i wprowadzaniu produktów po-

Obecnie otoczeni jesteśmy produktami
przepełnionymi chemią i dlatego powszechnym zjawiskiem stało się spożywanie naturalnego pożywienia. Menu
w restauracjach czy kawiarniach zmieniają się i dostosowują także do tych
potrzeb.
Super żywność to grupa produktów,
które mają szczególnie dobroczynny
wpływ na organizm. Są bogate w witaminy, substancje odżywcze czy antyoksydanty. Wiele z nich ma również działanie antynowotworowe. Japońska
herbata matcha, komosa ryżowa, algi
morskie, woda kokosowa, jagody acai
to doskonałe przykłady takiej żywności,
wprowadzanej także do wielu lokali.
Kulinarne trendy oraz kuchnie z różnych stron świata odkrywamy co roku
na targach gastronomicznych w listopadzie. Motywem przewodnim tej edycji
i inspiracją nie tylko dla kucharzy będzie kuchnia amerykańska.
Iwona Miliszkiewicz
www.horeca.krakow.pl
7–9 listopada 2018

Flexitarianizm
Fot. Archiwum TwK

Odpowiednio zbilansowana dieta wegetariańska może przynieść wiele korzyści. Jednak, nie każdy potrafi w 100%
www.targi.krakow.pl
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Wszystkiemu WINNE
Jak rozwinąć biznes i znaleźć się w gronie topowych polskich
producentów wina? Dlaczego warto być na ENOEXPO®?
Czy polskie wina zawojują świat? Czym możemy konkurować
z winiarskimi potęgami?
Rozmawiamy ze Zbigniewem i Jackiem
Turnauami – którzy razem z Grzegorzem Turnauem i Tomaszem Kasickim –
z sukcesem prowadzą Winnicę Turnau.

Fot. Katarzyna Kasicka

– W czym tkwi sekret polskich win, że
są coraz bardziej doceniane, a Klienci
chętniej po nie sięgają?
– Zbigniew: W ich oryginalności, coraz
większej jakości i dostępności. Wina
produkowane są z mniej znanych szczepów winorośli. Nie są gorsze, lecz inne
niż popularne ze znanych regionów
winiarskich. Jest bardzo wielu znakomitych winiarzy, którzy ze względu na
niewielką produkcję byli i są znani tylko w swoich regionach. Dzięki różnym
imprezom o zasięgu krajowym coraz
większa grupa potencjalnych klientów
poznała ich produkcję. Wina polskie
stały się bardziej dostępne i doceniane.
– Jaka jest przyszłość polskich win?
– Jacek: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Zależy to od wielu czynników.
Czy klimat będzie sprzyjał? (Amery-

kańscy naukowcy mówią że tak). Czy
świetni drobni winiarze zdecydują się
powiększyć swoją produkcję, aby zacząć
produkować na rynek? Czy pójdą za
tym przepisy prawne, uwzgledniające
oczekiwania winiarzy? Czy doczekamy
się polskich apelacji? Czy wreszcie wytworzą się patriotyzmy lokalne, za przykładem innych krajów, gdzie w danym
regionie pije się wina regionalne? Jaką
drogę wybiorą producenci? My jesteśmy
optymistami.
– Jak rozwijała się Panów firma na
przestrzeni ostatnich kilku lat?
– Zbigniew: Nasze wina w krótkim czasie zdobyły uznanie klientów i sprzedaż
wrosła z dwudziestu kliku tysięcy butelek w roku 2015 roku do ponad stu tysięcy w 2017 i stale rośnie. Spowodowało to konieczność dokonania kolejnych
nasadzeń. Wiosną ubiegłego roku winnica powiększyła się o kolejne 8 ha.
– Jak duży udział w tym rozwoju miało
i ma uczestnictwo w imprezach targowych, np. w ENOEXPO®?
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– Jacek: Z perspektywy czasu możemy
powiedzieć, że uczestnictwo w dobrze
zorganizowanych imprezach targowych,
jaką bez wątpienia jest ENOEXPO®, to
ważny element polityki marketingowej
i przynosi wymierne korzyści. Targi dają
możliwość zaprezentowania osobom
z branży, ale też indywidualnym klientom, całej palety naszych win.
– Co Panowie zyskali prezentując swoje
wina na targach?
– Zbigniew: To, czego oczekiwaliśmy,
czyli zdecydowanie większą rozpoznawalność marki, kolejnych ciekawych
klientów i partnerów biznesowych. Była
to i jest okazja spotkania koleżanek i kolegów winiarzy z całej Polski i nie tylko,
co bardzo sobie cenimy.
– W których imprezach targowych poleciliby Panowie udział innym polskim
i zagranicznym winnicom?
– Jacek: W targach ENOEXPO® na pewno i kilku innych imprezach krajowych
też. Przy dobrej organizacji przez targi przewija się w ciągu kilku dni kilka
tysięcy osób. Liczba ta mówi sama za
siebie!
– Co Panów zdaniem stanowi o sile targów?
– Zbigniew: Umiejętność połączenia
zainteresowania wystawców z zainteresowaniem gości. Im więcej ciekawych,

targi…

Szampana nalej mi

Fot. Anna Gibała

Rozgrzana słońcem ojczyzna flamenco – Andaluzja
i barwna Katalonia nad Morzem Śródziemnym
to tylko niektóre z atrakcyjnych miejsc,
do których przeniosą nas Międzynarodowe
Targi Wina w Krakowie ENOEXPO® 2018.

Fot. Katarzyna Kasicka

znanych wystawców, tym większe zainteresowanie potencjalnych klientów, ale
też większe zainteresowanie mniejszych
podmiotów, które często zastanawiają
się czy ich uczestnictwo się opłaca. Przy
profesjonalnej organizacji powinna być
to samonakręcająca się maszyna.
– Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję,
że do zobaczenia na ENOEXPO® w Krakowie!
Rozmawiał: Łukasz Dziedzic

Tegoroczna edycja będzie podróżą pełną beztroski, lekkości i… bąbelków,
ponieważ tematem przewodnim będą
wina musujące i szampany – królowie elegancji wśród alkoholi. W naszej
kulturze utarło się, że towarzyszą nam
podczas wyjątkowych okazji: wznosimy
nimi toasty i popijamy je świętując jubileusze, wesela, awans w pracy i podczas
zabawy sylwestrowej.
Jak powszechnie wiadomo, nie każde wino musujące to szampan, a sekret
tkwi nie tylko w widocznej na pierwszy
rzut oka różnicy w cenie, ale przede
wszystkim w odmiennym procesie produkcji. Jednym z warunków, by powstał
prawdziwy szampan, jest wykorzystanie
określonych odmian winorośli, wśród
których 3 najpopularniejsze to chardonnay, pinot noir i pinot meunier. Drugim
warunkiem jest sposób nasycenia napoju dwutlenkiem węgla. Wina musujące nasycane są sztucznie, mogą mieć
także smak wzbogacony odrobiną cukru lub innych składników podkreślających smak, natomiast w szampanie
dwutlenek węgla tworzy się wskutek
naturalnego dojrzewania wina w trakcie powtórnej fermentacji, a o dodaniu
czegokolwiek nie ma mowy. Nazwę
zawdzięcza szampan regionowi w południowo-wschodniej Francji – Szampanii, która jest głównym miejscem produkcji tego szczególnego rodzaju wina
musującego.
Jedynym winem musującym, które nie posiada miana szampana, ale
powstaje przy wykorzystaniu metody
szampańskiej, jest hiszpańska Cava
(cava z hiszp. piwnica, w której przechowuje się wino) – jedna z bohaterek
tegorocznej edycji ENOEXPO® 2018.
Nie zabraknie także Prosecco (które od
szampana różni się tym, że druga fer-

mentacja odbywa się nie w butelkach,
a w kadziach), portugalskiego Espumante, Cap Classique z Republiki Południowej Afryki, a także Sekt (Niemcy)
i Asti (Włochy). Różnorodność smaków
przyprawi degustujących o lekki zawrót
głowy, a wędrujące ku górze w kieliszku
bąbelki i piękny złocisty kolor trunku zapewnią niepowtarzalny aspekt wizualny
właściwy jedynie winom musującym.
Aby móc obserwować uciekające
bąbelki, które w winie musującym są
mniej trwałe, niż w szampanie, napój
jest serwowany w wysokich, smukłych
kieliszkach. Niegdyś podawano go także
w niższych kieliszkach o szerszej czaszy, co aktualnie jest uznawane za faux
pas. Popularność wśród miłośników
rękodzieła i win zyskały za to srebrne kieliszki do szampana. Uczestnicy
ENOEXPO® 2018 będą mieli okazję podziwiać najdroższe na świecie srebrne
kieliszki pochodzące od niemieckiego
producenta Robbe&Berking, który specjalizuje się w wyrobach najwyższej jakości sreber. Kieruje się on hasłem Inni
są tańsi, my jesteśmy najlepsi, stawiając
jednocześnie na wieloletnią tradycję
sięgającą początków XIX wieku oraz wyszukane wzornictwo i absolutny perfekcjonizm w każdym detalu.
Międzynarodowym Targom Wina
w Krakowie ENOEXPO® 2018 będą towarzyszyły konkursy (winiarski oraz polskich win i cydrów o medal ENOEXPO®
2018), cykl profesjonalnych szkoleń,
warsztatów i seminariów podzielonych
na kilka grup tematycznych, będących
okazją do wymiany myśli i doświadczeń.
Zapowiada się zatem… szampańsko!
Magdalena Ślósarczyk
www.enoexpo.krakow.pl
7–9 listopada 2018

www.targi.krakow.pl
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