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GaLaBau 2020: Przygotowania na wysokich obrotach 

 

 Zgłoszenia wystawców wystartowały z sukcesem 

 Nowa hala, poszerzony program ramowy  

 Zgłoszenia dla powierzchni International Start-up Area 

 

W dniach od 16 do 19 września 2020 r. w Messezentrum Nürnberg – 

Centrum Targów w Norymberdze – swoje podwoje otwierają po raz  

24. Targi GaLaBau, Międzynarodowe Wiodące Targi Urządzania i 

Pielęg-nacji Terenów Urbanistycznych, Zielonych i Wolnych 

Przestrzeni.  Uwarunkowana turnusem przerwa w 2019 r. stwarza 

optymalne możli-wości, by niektóre nowości przewidziane dla nowej 

edycji zielonego   punktu spotkań branży obrócić w czyn: Sięgają 

bowiem od zmienio-nej sytuacji poszczególnych hal przez nowy 

centralny punkt oferty „Wyposażanie i urządzanie ogrodów 

prywatnych” po poszerzony program ramowy. Start-upy z zielonej 

branży natomiast mają szansę stać się częścią powierzchni specjalnej 

International Start-up Area. Targi GaLaBau 2020 oczekują udziału 

równo 1.300 wystawców i przy-bycia co najmniej  

72.000 zwiedzających specjalistów. Podmiotem ideowym i ojcem-

założycielem Targów GaLaBau jest Bundesverband Garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL – Federalne Zrzeszenie 

Urządzania Ogrodów, Krajobrazu i Boisk Sportowych). Jak zawsze 

szczególne wydarzenie: Zintegrowana ze stoiskiem targowym BGL 

powierzchnia specjalna Garten[T]Räume (Ogrodowe[Marzenia] 

Przestrzenie), kompleksowo odzwierciedlająca różnorodne trendy 

wokół urządzania ogrodów i kształtowania krajobrazu. 

 

Strzał do startu dla Targów GalaBau 2020 już padł, zgłoszenia wystawców 

są online natomiast sama faza zgłoszeń rozpoczęła się z nadzwyczajnym 

powodzeniem. Przygotowania trwają na wysokich obrotach. Stefan Dittrich, 

w NürnbergMesse kierownik działu odpowiedzialny za Targi GalaBau, 

pełen optymizmu spogląda na następną imprezę za niespełna rok: „W 

rocznej przerwie między Targami GaLaBau pracujemy ze szczególnym 

wysiłkiem nad tym, by do następnej imprezy dołożyć jeszcze jedną działkę. 
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Dlatego dla 2020 r. zastanowiliśmy się nad szeregiem wielu obiecujących 

nowości: Po pierwsze halę 3 zastąpi nowa, niedawno otwarta i wysoce 

nowoczesna hala 3C. To z kolei stwarza wystawcom całkowicie nowe 

możliwości rozwinięcia. Na domiar, podejmując kompleks tematyczny 

‚Wyposażanie i urządzanie ogrodów prywatnych‘, wprowadzamy do oferty 

jeszcze jeden centralny punkt, który dodatkowo przyczyni się do wzrostu 

zarówno po stronie wystawców jak i zwiedzających. Ale i na tym jeszcze 

długo nie koniec! Akcja zgłaszania trwa od niespełna pięciu miesięcy a stan 

aktualny już obecnie nastraja nas nad wyraz optymistycznie. Z nieskrywaną 

radością stwierdzamy, że szczególnie na płaszczyźnie międzynarodowej 

rośniemy coraz bardziej.” 

 

W przypadku Targów GaLaBau 2020 wszystkie znaki wskazują zatem na 

kolor zielony. W skali świata są ogólnym szerokim przeglądem obejmują-

cym planowanie, urządzanie oraz pielęgnację terenów urbanistycznych, 

zielonych i wolnych przestrzeni. Zwiedzający specjaliści to głównie przed-

stawiciele zakładów urządzania ogrodów, kszatłtowania krajobrazu oraz 

wolnych przestrzeni, architekci kształtowania krajobrazu i planiści będący 

przedstawicielami władz federalnych, krajów związkowych i organizmów 

komunalnych jak też specjaliści handlu urządzeniami o napędzie mecha-

nicznym i maszynami rolniczymi. Absolutnie optymalnym uzupełnieniem 

Targów GaLaBau jest obszerna oferta zarówno samych wyrobów jako 

takich jak i usług na rzecz prowadzących parki rekreacji i czasu wolnego, 

kampingi i przedszkola oraz odpowiedzialnych za urządzanie, pielęgnację i 

zarządzanie polami golfowymi. 

 

Sytuacja ekonomiczna Targów GaLaBau w Niemczech i Europie 

Perspektywy ekonomiczne Targów GaLaBau w Niemczech i w Europie są, 

mimo ogólnego osłabienia gospodarki, nadal znakomite. W samych tylko 

Niemczech zakłady urządzania ogrodów i kształtowania krajobrazu wygos-

podarowały w 2018 r. roczny obrót rzędu 8,41 miliardów euro uzyskując, w 

porównaniu do roku poprzedniego, wzrost obrotów równy 6,8 procent. 

Jednoznaczny dowód na utrzymujący się dobry rozwój branży GaLaBau, i 

świadczący o tym, że popyt na usługi zakładów krajobrazowo-ogrodniczych 

nie maleje – wręcz przeciwnie. Dlatego jesteśmy nadal pełni optymizmu, że 

zakłady urządzania ogrodów, boisk sportowych i kształtowania krajobrazu 

również w przyszłości działać będą jako mocny napęd gospodarki oraz, że 
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ich perspektywy na przyszłość są dokonałe”, mówi przewodniczący BGL 

Lutze von Wurmb. 

 

NOWE: To pojawia się po raz pierwszy na Targach GaLaBau 2020 

Zarówno logistycznie jak i tematycznie Targi GaLaBau 2020 oferują kilka 

nowości. Przeprowadzka z hali 3 do niedawno otwartej, ukoronowanej 

nagrodą hali 3C, stwarza wystawcom jeszcze lepsze możliwości rozwoju. 

Magnesem dla nowych wystawców z pewnością będzie również centralny 

punkt oferty „Wyposażanie i urządzanie ogrodów prywatnych”. Kryją się za 

tym wszystkie wyroby wyposażenia ogrodów i tarasów, jak na przykład 

meble i sprzęty, dekoracje, oświetlenie, osłony wizualne i przeciwwiatrowe, 

baseny, kuchnie do gotowania na zewnątrz czy też grille ogrodowe. Przy 

czym punktem ciężkości są właśnie kuchnie do gotowania na zewnątrz i 

grille ogrodowe. Również tematyczne pole pielęgnacja trawników otrzyma 

swój zgłębiający program ramowy. Także nowe: Z forum, na którym ze 

swoimi prelekcjami wystąpią wyłącznie wystawcy, powstanie dodatkowa 

platforma na której zaprezentowane będą nowe treści. 

 

Inne szczególne wydarzenia na Targach GaLaBau 2020 

Poza licznymi nowościami nadal zachowane będą oczywiście sprawdzone i 

ulubione formaty znane już z ubiegłych lat. Do corocznych szczególnych 

wydarzeń zaliczyć należy specjalistyczne forum GaLaBau Landscape Talks 

oraz stoisko targowe BGL z specjalnym areałem Garten[T]Räume (Ogrody 

[Marzenia]Przestrzenie) oraz forum ekspertów GaLaBau. Obydwa pokazy 

specjalne na temat urządzania placów zabaw i miejsc spędzania czasu 

wolnego jak też pielęgnacja drzew i giełda pracy stanowią taką samą stałą 

pozycję jak obydwa wydarzenia prezentowane na zewnątrz: Powierzchnia 

akcji, na której na żywo można kosić, kopać i rozdrabniać, tak samo jak 

ulubiony konkurs o puchar ogrodnictwa kształtowania krajobrazu Land-

schaftsgärtner-Cup, ogólnoniemiecki konkurs w nauce zawodu wszystkich 

niemieckich krajów związkowych podczas którego uczniowie w zawodzie 

ogrodnika-kształtowania krajobrazu udowodnić mogą swoje fachowe 

umiejętności i w którym wyłonić mogą „Niemiecki Zespół Mistrzów”. 

 

Zgłoszenie udziału w powierzchni specjalnej International Start-up 

Area 

Młode Start-upy z zielonej branży powinny wykorzystać swoje szanse, aby 

na Targach GaLaBau 2020 swoją obecnością zaprezentować się na  
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powierzchni specjalnej International Start-up Area, a to, ponieważ udział w 

targach zalicza się nadal do najefektywniejszych działań marketingowych.  

Osobiste kontakty z klientami, ekspertami z branży ale też z konkurentami 

sprawiają, że odnoszą sukcesy zarówno na imprezach branżowej sieci jak i 

w świecie działalności gospodarczej. Warunki udziału: Przedsiębiorstwo 

jest młodsze niż pięć lat oraz, że zatrudnia mniej niż 20 pracowników. 

Zgłoszenia interesentów przyjmuje Bettina Wild, Tel +49 9 11 86 06-81 78, 

E-Mail: bettina.wild@nuernbergmesse.de. 

 

Materiały zgłoszeń wystawców online – zapewnić korzyści wczesnego 

zamówienia! 

Informacje dla wystawców i zgłoszenia online dla Targów GaLaBau 2020 

już są dostępne online pod: www.galabau-messe.com. Podobnie jak w 

poprzednich imprezach „poranny ptaszek” będzie wynagrodzony. Przed-

siębiorstwa, które teraz zgłoszą swój udział, będą cieszyć się z korzyści 

wczesnego zamówienia. Warunek ważny jest jeszcze do  

31 października 2019 włącznie.  

 

Retrospektywa: Targi GaLaBau 2018 

23. Targi GaLaBau przekonały na całej linii: Z 1.253 wystawiającymi przed-

siębiorstwami, w tym 25 procent z zagranicy, i z nowym rekordem rzędu 

72.005 zwiedzających specjalistów (+ 12,3 procent w porównaniu z 2016 r.) 

Targi GaLaBau były wielkim sukcesem. Zaprezentowały całe spektrum 

oferty planowania, urządzania i pielęgnacji terenów urbanistycznych, 

zielonych i wolnych przestrzeni raz jeszcze dowodząc swojej pozycji mię-

dzynarodowych Wiodących Targów Urządzania Ogrodów i Kształtowania 

Krajobrazu, pielęgnacji i urządzania boisk sportowych, pól golfowych i 

placów zabaw. 

 

Kontakt dla wystawców 

Thomas Grenot, Stephanie Mangold-Gencel 

T +49 9 11 86 06-88 60 

galabau@nuernbergmesse.de 
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Kontakt dla prasy i mediów 

Katja Feeß, Laura Weber, Saskia Viedts 

T +49 9 11 86 06-83 29 

F +49 9 11 86 06-12 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i materiały 

wideo dostępne w Newsroom pod: www.galabau-messe.com/en/news  

 

Pozostałe serwisy dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod: 

www.galabau-messe.com/en/press 

 

Follow us on: 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 


