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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 
BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ I ELEKTRYCZNEJ 

W WARSZAWIE 
 

XXVI MIĘDZYNARODOWE TARGI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ŚWIATŁO 2018 
XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

 I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ ELEKTROTECHNIKA 2018  
VIII WYSTAWA TELETECHNIKA 2018 

 
W dniach 31 stycznia -2 lutego 2018 r. odbyła się XXVI edycja Międzynarodowych Targów 

ŚWIATŁO oraz XVI edycja Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA. Targi objęte były 
Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

 
 

Ponad 400 wystawców przedstawiło swoje najnowsze produkty i technologie klientom biznesowym, 
którzy w ilości ponad 10 tysięcy, w ciągu trzech dni targów, odwiedzili Centrum Wystawiennicze EXPO XXI 
w Warszawie. Targi zapewniły możliwość nawiązania relacji biznesowych, ugruntowanie starych i 
pozyskania nowych, kontaktów często z partnerami z bardzo odległych stron świata. 

 
Targi ŚWIATŁO i Targi ELEKTROTECHNIKA to bardzo ważne wydarzenie branży oświetleniowej i elektrotechnicznej. 
To właśnie tutaj producenci prezentują premierowe produkty, innowacyjne rozwiązania i technologie. 
 
Targi ŚWIATŁO i Targi ELEKTROTECHNIKA dostarczają praktyczną wiedzę z zakresu oświetlenia, instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych oraz prawa budowlanego, są najlepszą w kraju okazją dla spotkań branżowych, 
wymiany doświadczeń oraz platformą nawiązania nowych kontaktów handlowych. 
 
Targi ŚWIATŁO 2018 i Targi ELEKTROTECHNIKA 2018 to także wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących 
– szkolenia i konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne oraz konsultacje branżowe, wystawy, pokazy dla 
odwiedzających. Na tegorocznych Targach rozstrzygniętych zostało wiele konkursów, wręczone zostały prestiżowe 
nagrody i wyróżnienia – wśród nich nagrody dla najlepszych produktów prezentowanych na targach, Nagroda 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Nagrody 
Osobowość Roku 2017. Targom towarzyszył Konkurs na 
Najlepiej Oświetlone Miasto i Gminę 2017 Roku oraz 
Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2017 Roku. 
 
Targi ŚWIATŁO 2018 i Targi ELEKTROTECHNIKA 2018 
zgromadziły ponad 10 tys. odwiedzających, w tym 
projektantów, architektów, inwestorów. Targi 
przyciągnęły również odwiedzających z zagranicy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy 
towarzyszące, co potwierdza liczba uczestników szkoleń. 
O pozytywnym odbiorze Targów świadczy bardzo dobra 
ogólna ocena targów zawarta w ankiecie przepro-
wadzonej wśród wystawców. 
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 Bogata oferta wystawiennicza firm z Polski i zagranicy 

 Pokaz premierowych kolekcji, nowości produktowych i technologii 

 Szkoleniowo-wystawowa formuła. Szkolenia i seminaria połączone są z prezentacją sprzętu i najnowszych 
technologii 

 Niepowtarzalna okazja do zaprezentowania firmy i wyróżnienia się na tle konkurencji 

 Branżowi odwiedzający z Polski i ze świata – zorganizowane misje przyjazdowe z Algierii i Iranu 

 Prezentacja osiągnięć polskich i zagranicznych producentów oświetlenia architektonicznego, ulicznego, 
komercyjnego i mieszkaniowego, a także układów zasilania, sterowania i źródeł światła 

 Prezentacja układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej, systemów ochrony i aparatury 
zabezpieczającej, łączeniowej i rozłączeniowej, kabli oraz przewodów, osprzętu elektrycznego, systemów 
teletechnicznych i inteligentnego budynku oraz odnawialnych źródeł energii 

 Wystawa pojazdów elektrycznych 

 Wystawa Teletechnika 

 Strefa Wnętrze Otwarte – wystawa zaaranżowana przez architekt Justyny Smolec 

 Wystawa prac finalistów i zwycięzców konkursów dla studentów i młodych  architektów oraz projektantów 

 Wystawa projektów studentów Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP 

 
 416 wystawców z kraju i zagranicy 

 4 hale wystawiennicze - ponad 13 tys. metrów kw. zajętej powierzchni  

 10.218 odwiedzających  

 15 szkoleń, w tym 11 szkoleń dla projektantów i wyższej kadry dozoru technicznego 
organizowanych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB) 

 1.205 uczestników wszystkich szkoleń, konferencji i warsztatów 

 
XXVI Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2018 oraz XVI Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2018 zgromadziły 
łącznie 416 wystawców z Polski, 
krajów Unii Europejskiej, 
Ukrainy, Turcji, Chin, Tajwanu, 
Indii, Algierii oraz Rosji. 
 
Największym sektorem wysta-
wowym Targów ŚWIATŁO 2018 
było oświetlenie mieszkaniowe i 
dekoracyjne oraz oświetlenie 
techniczne, powierzchni komer-
cyjnych, a także oświetlenie 
zewnętrzne. Wystawcy pokazali 
również szeroki asortyment 
oświetlenia architektonicznego. 
Znaczącą część ekspozycji stano-
wiły układy zasilania i stero-
wania, a także oświetlenie awa-
ryjne i ewakuacyjne. 
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Na Targach ELEKTROTECHNIKA 
2018, najwięcej miejsca zajął 
sektor obejmujący systemy 
zasilające i sterujące – blisko 30% 
ekspozycji. Licznie prezentowane 
były kable i przewody, systemy 
inteligentnego budynku oraz 
systemy ochrony oraz aparatura 
(16% ekspozycji). Znaczną część 
ekspozycji zajmowały urządzenia 
rozdziału energii elektrycznej i 
automatyka budynkowa. 

 
 
Podczas Targów zostało zaprezen-
towanych wiele nowości i pre-
mierowych produktów. Pojawiło 
się wiele innowacyjnych rozwią-
zań, które znajdą zastosowanie 
zarówno w budownictwie jak i 
przemyśle. 

 

 
Po raz ósmy, w ramach Targów ELEKTROTECHNIKA, odrębny sektor stanowiła Wystawa TELETECHNIKA 2018, 
prezentująca rozwiązania związane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi. Wystawa 
dedykowana była nowym urządzeniom i systemom oraz praktycznym aspektom projektowania i wykonywania 
instalacji telekomunikacyjnych. 
Wystawa skierowana była do projektantów, dystrybutorów, wykonawców i administratorów budynkowych i 
przemysłowych systemów teletechnicznych. Wystawa zorganizowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Teletechników Polskich XXI oraz Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej. Wystawie TELETECHNIKA 2018 towarzyszyło 
szkolenie organizowane wspólnie z PIIBem:  Budynkowa Instalacja Teletechniczna. 
 
W ramach Wystawy TELETECHNIKA 2018 
zorganizowane zostały pokazy interaktywne dla 

uczniów średnich szkół technicznych. Po raz 
pierwszy w Polsce, w trakcie technicznych 
targów branżowych, odbyły się warsztaty 
edukacyjne, dedykowane do młodzieży szkół 
średnich technicznych. W ciągu dwóch dni w 
zajęciach warsztatowych czynnie ucze-
stniczyło 98 uczniów, przy czym 68 z nich 
odbyło pełen, ponad czterogodzinny, cykl 
szkolenia na czterech stanowiskach ćwicze-
niowych zakończony  wręczeniem specjalnego 
dyplomu.  
Warsztaty prowadzone były z udziałem 
ekspertów Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej i Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI. 
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Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO i Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA to impreza o charakterze 
biznesowym, skierowana do profesjonalistów, w tym m.in. do producentów i dystrybutorów, architektów i 
projektantów oraz do wyższej kadry dozoru technicznego. 
 
Tegoroczną edycję Targów odwiedziło 10.218 osób. Wartym podkreślenia jest fakt, że z roku na rok rośnie liczba 
odwiedzających z zagranicy.  
 
W tej edycji przeważali goście z krajów Unii Europejskiej (m. innymi z Niemiec, Włoch, Szwecji, Czech, Słowacji, 
Rumunii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Francji i Państw Bałtyckich) oraz Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, 
Turcji, Państw Arabskich oraz Afryki. Na Targach gościliśmy misje przyjazdowe przedsiębiorców z Algierii i Iranu. 
 

 
 

 
Targi ŚWIATŁO 2018 i Targi ELEKTROTECHNIKA 2018 odbywają 
się w formule wystawowo-szkoleniowej. 
Integralną częścią targów były szkolenia i konferencje, warsztaty, 
panele dyskusyjne oraz konsultacje branżowe skierowane do 
projektantów, architektów, wyższej kadry dozoru technicznego, 
inwestorów, deweloperów, przedstawicieli samorządów 
lokalnych, zarządców dróg, zarządców nieruchomości, 
przedstawicieli zakładów energetycznych oraz instalatorów. 
W sumie zorganizowano 15 spotkań, które zgromadziły 1.205 
osób. 11 szkoleń zorganizowanych zostało z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa. 
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Szkolenia, warsztaty i konferencje towarzyszące Targom: 
 

 11 spotkań szkoleniowych, zorganizowanych wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, dla 
projektantów instalacji elektrycznych i energetycznych, wyższej kadry technicznej oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego z zakresu instalacji elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych, 
bezpieczeństwa pożarowego budynków, efektywności energetycznej, prawa budowlanego i patentowego 

 Konferencja ARCHITEKTURA* ŚWIATŁO* PRZESTRZEŃ pod patronatem Izby Architektów RP. 
Gościem specjalnym spotkania był Alfonso Femia, światowej sławy włoski 
architekt, laureat Archmarathon 2017. Alfonso Femia zabrał słuchaczy w 
fascynującą podróż śladami swoich realizacji, które z pewnością mogłyby się 
stać źródłem niejednej artystycznej inspiracji. Posługując się wyjątkowo 
barwnym opisem procesu projektowania i kolejnych etapów realizacji pokazał, 
w jaki sposób architekt może kreować przestrzeń, nie tylko na poziomie 
architektury. W przekonywujący i ciekawy sposób wyjaśnił jak istotne znaczenie 
w projektowaniu ma pewna intuicja, docenienie relacji osoba – natura - 
przestrzeń. Spotkanie zakończyła niezwykle ciekawa dyskusja na temat roli 
architekta w kreowaniu przestrzeni z dodatkowym udziałem architektów: 
Oskara Grąbczewskiego i Justyny Smolec.  

 Panele dyskusyjne we Wnętrzu Otwartym 

 Seminarium dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych „Jak zoptymalizować 
koszty inwestycyjne osiągając efekt na miarę XXI wieku” 

 Konsultacje z zakresu pomiarów fotometrycznych LED  

 Szkolenia z zakresu projektowania instalacji elektrycznych przy wykorzystaniu specjalistycznych 
programów: Schrack CAD i Schrack DESIGN 

 
STREFA WNĘTRZE OTWARTE 
Po raz drugi na Targach ŚWIATŁO powstało WNĘTRZE 
OTWARTE - przestrzeń zaprojektowana przez architekt 
Justynę Smolec. Oprócz wystawy specjalnie dobranych 
produktów, stanowi ono miejsce wymiany myśli i 
poglądów na temat projektowania i designu. 
Wnętrze Otwarte to wyjątkowe miejsce na Targach 
Światło, gdzie rolę odgrywa zarówno produkt w niej 
zaprezentowany, jak i otoczenie w którym się znalazł. 
Celem jest pokazanie nowych rozwiązań do mieszkań, 
domów, hoteli, rezydencji oraz miejsc pracy, rekreacji i 
wypoczynku, zarówno z zakresu technologii, jak i designu. 
Każdego dnia Targów we Wnętrzu Otwartym prowadzone 
były niezwykle ciekawe spotkania i panele dyskusyjne 
zarówno z przedstawicielami firm, jak i zaproszonymi projektantami. 
„Wnętrze Otwarte” tworzyły firmy z branży oświetleniowej i wyposażenia wnętrz, a wśród nich znane i cenione 
marki: AbiLine, Anwis, Dunes, Fakro, Kanlux, Newmor, Save Key, Spot - Light. 
 
WYSTAWA WYDZIAŁU WZORNICTWA ASP 
Na terenie targowym zorganizowana została wystawa projektów studenckich zrealizowanych na Wydziale 
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostały prace z kilku ostatnich 
lat, zrealizowane w różnych pracowniach projektowych począwszy od II aż do IV roku studiów. 
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WYSTAWA FINALISTÓW I LAUREATÓW w Konkursach Rytm ŚWIATŁA… i Lampa OLED 
31 stycznia otworzono wystawę pokonkursowa oraz ogłoszono wyniki kreatywnych konkursów dla studentów i 
młodych architektów i projektantów: Rytm ŚWIATŁA – nowe życie w starej ramie oraz Lampa OLED.  

 
 

MILAGRO by MACIEJ ZIEŃ 
Atrakcją targów było spotkanie ze znanym polskim projektantem Maciejem Zieniem. Na Targach ŚWIATŁO odbyła 
się konferencja i premiera nowej marki lamp dekoracyjnych segmentu Premium MILAGRO by MACIEJ ZIEŃ. Maciej 

Zień doradzał, jak rozwijać kolekcje, aby były poszukiwane i rozpoznawane na rynku.  

 
 

 
 
W ramach  Targów ŚWIATŁO 2018 i Targów ELEKTROTECHNIKA 2018 przeprowadzono następujące konkursy: 
 

 Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Produkt lub 
Technologię prezentowaną na Targach 

 Konkurs na Najlepszy Wyrób Targów  

 Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2017 Roku 

 Konkurs na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2017 Roku 

 Konkurs Osobowość Roku 2017 

 Konkurs Rytm Światła – nowe życie w starej ramie 

 Konkurs Lampa OLED 

 Konkurs na Najlepsze Stoisko Targów 
 
Nagrody wręczono podczas uroczystego otwarcia Targów. 
 

26-te Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2018 i 16-te Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2018 
odbyły się pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 
Pani Minister Jadwiga Milewicz wystosowała specjalny list do uczestników Targów, który został odczytany  
podczas uroczystości otwarcia Targów.  
 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursowych i laureatach dostępne są na stronach targowych: 
www.lightfair.pl; www.elektroinstalacje.pl; www.tele-technika.com; www.pzpo.pl 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/maciej.zien/?fref=mentions
https://www.facebook.com/maciej.zien/?fref=mentions
http://www.lightfair.pl/
http://www.elektroinstalacje.pl/
http://www.tele-technika.com/
http://www.pzpo.pl/
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XXVII Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2019 oraz XVII Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2019 odbędą się 
w dniach 13  – 15 marca 2019 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. 
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem, zarówno wystawców, jak i odwiedzających, którzy chcieliby uzyskać 
szczegółowe informacje, zapraszamy do odwiedzenia targowych stron internetowych: www.lightfair.pl; 
www.elektroinstalacje.pl; www.tele-technika.com oraz do kontaktu z organizatorami. 
 
 

 
 
Agencja SOMA, tel: 22 649 76 69/71,www.lightfair.pl, www.elektroinstalacje.pl, www.tele-technika.com 
e-mail: info@lightfair.pl; office@elektroinstalacje.pl  
 
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, ul. Gintrowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: 22 843 20 19,         
www.pzpo.pl; e-mail: biuro@pzpo.pl,  

http://www.elektroinstalacje.pl/
http://www.tele-technika.com/
mailto:info@lightfair.pl
mailto:office@elektroinstalacje.pl
http://www.pzpo.pl/

