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Mi´dzynarodoweTargi Stomatologiczne w Krakowie



EXPO Kraków 
Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe



Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko dwudziestu lat w bran˝y targowej, sà dziÊ najwi´-
kszym na południu kraju i czołowym w Polsce organizatorem targów i kongresów. W 2011 r. firma

została przyj´ta do grona członków Âwiatowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego
UFI (The Global Association of the Exhibition Industry),

zrzeszajàcego wiodàcych organizatorów targów 
i właÊcicieli terenów targowych. Dzi´ki naj-

wy˝szemu poziomowi organizowanych
spotkaƒ, Targi w Krakowie sà tak˝e

członkiem ICCA – Mi´dzynarodo-
wego Stowarzyszenia Konferen-

cji i Kongresów.Rokrocznie nie-
zale˝ne raporty CENTREX-u
– Zwiàzku Mi´dzynarodo-
wych Statystyk Targowych
– wskazujà, ˝e firma nale˝y

do jednych z najlepiej za-
rzàdzanych oÊrodków

targowych w Polsce.

doÊwiadczenie i rzetelnoÊç

KRAKDENT

Targi w Krakowie

Gwarancja 
najwy˝szego 
standardu:

ⓦ właÊciciel i wyłàczny operator otwartego w maju 2014 r. 
Mi´dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków

ⓦ organizator najwa˝niejszych bran˝owych imprez
m.in.: Mi´dzynarodowych Targów Obrabiarek, Narz´dzi

i Urzàdzeƒ do Obróbki Materiałów EUROTOOL®,
Mí dzynarodowychTargów Stomatologicznych

KRAKDENT® czy niepowtarzalnych 
Mi´dzynarodowych Targów 

Ksià˝ki w Krakowie®.

ⓦ siedziba w Krakowie – mieÊcie
rozwini´tych technologii i jedno-
czeÊnie jednym z najpopular-

niejszych turystycznie 
miast Europy



EXPO Kraków

odbywa si´ na terenie Mi´dzynarodowego 
Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. 

To najnowoczeÊniejszy i najwi´kszy obiekt w południowej Polsce:

ⓦ 9 tys. m2 niczym nieograniczonej przestrzeni wystawowej 
w dwóch halach (4 i 5 tys. m2)

ⓦ zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych 
z pełnym wyposa˝eniem

ⓦ przestronne lobby

ⓦ restauracja

ⓦ parking z ponad 700 miejscami

ⓦ szybki dojazd z centrum 
miasta i dworca PKP

centrum na Êwiatowym poziomie 

KRAKDENT
®



1. Hala Wis∏a: 5 tys. m2, d∏ugoÊç 120m, szero-
koÊç 42m, wysokoÊç do konstrukcji 8m, do
sufitu 12m, noÊnoÊç pod∏ogi 40 kPa, kana∏y
medialne wyposa˝one we wszystkie potrze-
bne media, bramy wjazdowe dla samocho-
dów ci´˝arowych, nieograniczone mo˝liwoÊci
roz∏adunku maszyn.

2. Hala Dunaj: 4 tys. m2, d∏ugoÊç 96m, szero-
koÊç 42m, wysokoÊç do konstrukcji 8m, do
sufitu 12m, noÊnoÊç pod∏ogi 40 kPa, kana∏y
medialne wyposa˝one we wszystkie potrze-
bne media, bramy wjazdowe dla samocho-
dów ci´˝arowych, nieograniczone mo˝liwoÊci
roz∏adunku maszyn.

2a. Hala Dunajec: 1300 m2, długoÊç 24m,
szerokoÊç 55m, najwy˝szej jakoÊci pawilon
dodatkowy zbudowany specjalnie na KRAK-
DENT®

3. – 8. Nowoczesne sale seminaryjne 
i pokoje spotkaƒ, dajàce mo˝liwoÊç zorga-
nizowania podczas targów premiery produ-
ktu, seminarium, czy spotkania z kluczowymi
klientami. Sale sà klimatyzowane i w pełni
wyposa˝one, z mo˝liwoÊcià dzielenia na
mniejsze moduły.
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Mi´dzynarodowe Targi Stomatologiczne
KRAKDENT® od wielu lat uchodzà za

jedno z najwa˝niejszych miejsc
spotkaƒ bran˝y dentystycznej 

w Europie Ârodkowo-
-Wschodniej.

KRAKDENT® w marcu
ka˝dego roku gromadzi
kilkanaÊcie tysi´cy ucze-
stników – wielu goÊci z za-
granicy oraz przedstawicieli
czołowych firm, w tym z Czech,
Estonii, Łotwy, Niemiec, 
Słowacji, Szwajcarii, 
Ukrainy, Włoch.

- Warto było przejechaç
pół Polski, by pojawiç si´ 

na tychTargach.Wziàłem udział 
w interesujàcych wykładach prowa-
dzonych przez uznanych ekspertów.
Zdobyłem wiele cennych informacji. 

Niezaprzeczalnym atutem Targów jest
fakt,˝e mo˝na sprawdziç osobiÊcie unity,
urzàdzenia, porozmawiaç z producen-

tami, dystrybutorami. Internet nigdy 
nie zastàpi osobistych spotkaƒ.

lek. stom. Jerzy Witek, 
zwiedzajàcy

KRAKDENT
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- Pochodz´ z Istambułu 
i jestem pierwszy raz w Polsce. 

Jestem pod wra˝eniem ogromu
wydarzenia jakim jest KRAKDENT ®. 

Doceniam poziom i jest mi bardzo miło, 
˝e mog´ tu dzieliç si´ swoimi doÊwiad-
czeniami. Na moim wykładzie sala była

wypełniona po brzegi. 

dr Seda Özturan, 
sympozjum World Clinical 

Laser Institute

ⓦ lekarze dentyÊci o ró˝nych specjalizacjach

ⓦ chirurdzy

ⓦ ortodonci

ⓦ radiolodzy

ⓦ technicy dentystyczni

ⓦ higienistki i asystentki stomatologiczne

ⓦ właÊciciele klinik i gabinetów dentystycznych

ⓦ przedstawiciele handlowi bran˝y medycznej

ⓦ studenci stomatologii

ⓦ personel pomocniczy

Profil zwiedzajàcych:



Mi´dzynarodowa 
Konferencja 

KRAKDENT

PROGRAM 
NAUKOWY 

Bogaty program naukowy to mocny atut KRAKDENTu®. Uczestnicy
targów mogà podnieÊç swoje kwalifikacje w trakcie kursów doskona-
làcych i warsztatów praktycznych. Ka˝dego roku w organizowanych
w czasie targów kursach i szkoleniach bierze udział ponad 1000 
słuchaczy. Sà nimi lekarze dentyÊci, higienistki, asystentki oraz 
technicy dentystyczni, którzy systematycznie doskonalà swoje 

umiej´tnoÊci i zdobywajà wiedz´. Zró˝nicowana tematyka
kursów powoduje, ˝e ka˝dy znajduje coÊ dla siebie. 

Tradycyjnie w trzecim dniu KRAKDENTu® odbywa si´ presti˝owa
Mi´dzynarodowa Konferencja Stomatologiczna „Dental

Spaghetti”, uznawana za jednà z najlepszych europej-
skich konferencji naukowych. Słynie ze znakomicie

przygotowanych wykładów prowadzonych przez
zagranicznych specjalistów. Âwiatowej sławy 
dentyÊci, wyznaczajàcy trendy współczes-
nej stomatologii,dzielà si´ swojà wiedzà
i doÊwiadczeniami. Renoma konfe-
rencji przyciàga słuchaczy 
z zagranicy, zwłaszcza 
z Czech i Słowacji. 

Zawsze tak staramy 
si´ dobieraç prelegentów, 

by byli to eksperci z najwy˝szej 
półki, ale równie˝ stawiamy na prak-
tyk´. Dzi´ki uczestnictwu w Dental

Spaghetti stomatolodzy z całej Polski
mogà przenieÊç Êwiatowe standardy do

swoich praktyk.

dr n. med. Maciej ˚arow, 
Komitet Organizacyjny Konferencji 

Dental Spaghetti 

Jestem tu ka˝dego 
roku. KRAKDENT® to jedyne 

targi,na które przyje˝d˝am.Lubi´ 
Kraków. Uczestniczyłam w Dental
Spaghetti, a w tym roku w kursie
doskonalàcym.Tutaj ka˝dy znajdzie
coÊ dla siebie, oferta jest bardzo 

ró˝norodna.

Barbara El˝bieta Galara, 
zwiedzajàca



w liczbach 

KRAKDENT

Współpraca 
z wystawcami jest wzorowa. 

U nas iloÊç transakcji jest na
poziomie, który okreÊliłbym: wi´cej 
ni˝ zadowalajàcy. KRAKDENT ®jest 

zdecydowanie jednà z najwa˝niejszych
imprez w Polsce.

Adam Kuleta, 
DentalHolding, 

wystawca

5214 m2

4067 m2

3216 m2

13762

10876

10025

336

270

262



KRAKDENT

Dzi´ki wieloletniemu doÊwiadczeniu Targi w Krakowie gwarantujà wszechstronnà
promocj´ imprezy w bran˝y stomatologicznej i medycznej. Współpracujemy z naj-
wa˝niejszymi czasopismami i portalami bran˝owymi, a tak˝e ze stowarzyszeniami

oraz organizacjami z Polski, Słowacji i Czech. Kampania reklamowa wspierana
jest intensywnymi działaniami skierowanymi bezpoÊrednio do starannie 

wybranej grupy odbiorców.

Dystrybuujemy ponad 21.000 informatorów „Program Targów 
KRAKDENT®” wysyłanych pocztà tradycyjnà oraz newslettery

do własnej, sprawdzonej i aktualnej bazy zwiedzajàcych,
a tak˝e do baz patronów i partnerów Targów. Dodatkowo

ka˝dy wystawca otrzymuje 40 bezpłatnych zaproszeƒ 
dla swoich klientów. To wszystko przyczynia si´ do 

corocznego wzrostu liczby zwiedzajàcych.

Tutaj przyje˝d˝ajà 
wszyscy, którzy chcà si´ liczyç. 

My sprzedajemy w Krakowie naj-
wi´cej. Jest tu te˝ du˝o słowackich 

lekarzy, wi´c widaç, ˝e marka imprezy
jest znana poza granicami. 

Aleksander Dvulit, 
Chiromega Słowacja, 

wystawca

DOSKONAŁA 
PROMOCJA



Konkurs na 
Najładniejsze Stoisko

Co roku nagradzamy najbardziej inno-
wacyjne i najładniejsze stoiska targowe.
Tutaj nie liczy si´ wielkoÊç, ale pomysł 
i estetyczne wykonanie. Stoisko to

wizytówka firmy, która ma 
przyciàgaç jak najwi´cej

klientów.

Konkurs o Medal 
Najwy˝szejJakoÊciTargów

Nasz konkurs to presti˝owa rywalizacja,
która trwale wpisała si´ w tradycj´
KRAKDENTu®. Jego celem jest wypro-
mowanie produktu oraz jego wysokiej
jakoÊci – dzi´ki medalowi przyzna-
nemu przez prawdziwe autorytety 

w bran˝y stomatologicznej.

Nagradzamy najlepszych

KRAKDENT
®
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Organizator:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel.: +4812 6445932, 6448165
biuro@targi.krakow.pl

www.targi.krakow.pl

www.krakdent.pl

Miejsce:

Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

www.expo.krakow.pl

Kontakt:
Zespół Organizacyjny KRAKDENT®

tel.: +4812 644 12 03
e-mail: krakdent@targi.krakow.pl


