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Zapytano: Opinie o Targach GaLaBau 2018 

 

W dniach od 12 do 15 września 2018 r. w Messezentrum Nürnberg – 

Centrum Targów w Norymberdze – odbyły się Międzynarodowe 

Specjalistyczne Targi Zieleń Urbanistyczna i Wolne Przestrzenie 

GaLaBau. Zespół PR Targów GaLaBau wybrał się w drogę i w halach 

zapytał niektórych wystawców, jak owocne były dla nich targi: 

  

Veronika Hein, marketing, Kompan GmbH 

„Nasze stoisko cieszyło się znaczną frekwencją, chwilami nie można było 

przejść! Zawdzięczamy to również naszym pokazom na żywo, podczas 

których widzowie mogli zobaczyć nasze urządzenia w akcji i które bardzo 

dobrze przyjęto. Na naszym stoisku odczuliśmy w tym roku również 

znaczny wzrost liczby międzynarodowych interesentów, co nas zresztą 

bardzo ucieszyło. Targi GaLaBau, jako wiodące międtynarodowe targi, defi-

nitywnie zasługują na swoje dobre imę! Naturalnie, w 2020 r. będziemy 

obecni ponownie, a już teraz możemy powiedzieć, że wówczas w każdym 

przypadku będziemy chcieli powiększyć nasze stoisko!” 

 

Ulrich Träger, zarządzający firmą, Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG 

„Targi GalaBau są dla nas, jako jednego z największych producentów mebli 

miejskich, najważniejszym miejscem nawiązywania kontaktów i dbałości o 

wizerunek. Tu spotykamy wielu naszych najważniejszych stałych klientów i 

partnerów handlowych i jednocześnie możemy nawiązywać liczne nowe 

ważne kontakty. Z przebiegu targów jesteśmy bardzo zadowoleni – udział 

w nich był zdecydowanie opłacalny. Termin w 2020 r. zastrzegliśmy już 

jako stałą pozycję.“ 

 

Patrick Hermann, Sales Manager Germany, Husqvarna Group 

„Targi GaLaBau są TYM miejscem spotkań branży i w naszym kalendarzu 

absolutnym obowiązkowym terminem. Kwalifikowane rozmowy z naszą do-

kładnie sprecyzowaną grupą docelową – to jest to, co tu sobie szczególnie 

cenimy. Od lat jesteśmy tu reprezentowani i zdecydowanie będziemy tu 

nadal obecni również w przyszłości. Natomiast teraz cieszymy w pierwszej 

kolejności z naszych lukratywnych transakcji które nastąpią po targach.” 
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Hanns Markus Renz, Business Manager Sales & Field Marketing 

Department, Kobelco Construction Machinery Europe B.V. 

„Na Targach GaLaBau naszą uwagę przykuwa za każdym razem wyjąt-

kowo miła publiczność z którą można prowadzić bardzo dobre osobiste 

rozmowy. W tym roku napływ zainteresowanych zwiedzających był szcze-

gólnie duży. Czuliśmy, że wielu decydentów jest bezpośrednio na miejscu, 

ponieważ jeszcze na targach odnotowaliśmy wiele transakcji zawartych 

bezpośrednio na stoisku. Targi GaLaBau są i pozostaną dla nas najważ-

niejszą platformą, by z zieloną branżą spotykać się tu osobiście.”  

 

Stefan Heinrich Lorberg, zarządzający firmą,  

Stefan Lorberg Baumschulerzeugnisse GmbH 

„W tym roku obchodziliśmy nie tylko jubileusz 175-lecia, z zadowoleniem 

spoglądamy również wstecz na Targi GaLaBau 2018. Ponieważ na nich 

spotkaliśmy dokładnie naszą grupę docelową – urządzających ogrody i 

kształtujących krajobraz. Nowe i stare kontakty we wszystkie dni przy-

czyniły się do żywej wymiany na stoisku. Nasz udział w 2020 r. już teraz 

jest pewny.“ 
 

Frank Wollmann, zarządzający firmą, KANN GmbH Baustoffwerke 

„Ależ udane targi! Nasze stoisko, jak zawsze podczas Targów GaLaBau, 

cieszyło się znakomitą liczbą zwiedzających. Zarówno struktura zwiedza-

jących jak i jakość rozmów przekonały ponownie. Spotkaliśmy licznych 

decydentów i spodziewamy się szeregu transakcji po targach – po prostu 

super!” 

 

Dipl.-Ing. Torsten Reuß, zarządzający, TOSSTEC KG 

„O Targach GaLaBau 2018 mogę jedynie powiedzieć: To była bomba! 

Codziennie, od początku do zamknięcia targów bez przerwy prowadziliśmy 

rozmowy. Popyt na nasze wyroby był niesamowity. Dzięki wsparciu, które 

Federalne Ministerstwo Gospodarki udziela młodym innowacyjnym przed-

siębiorstwom, skorzystaliśmy bardzo wiele z czołowej lokaty na wspólnym 

stoisku. Wspaniały serwis! Nasza radość była tym większa, gdy na domiar 

otrzymaliśmy medal za innowacje. W 2020 r. będziemy zdecydowanie po-

nownie obecni, wówczas już z własnym stoiskiem.”  
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Christina Seufert, członek zarządu, 

Greenkeeper Verband Deutschland e.V. 

„Po początkowym sceptycyzmie jesteśmy bardzo zadowolenie z naszego 

udziału w Targach GaLaBau 2018. Po raz pierwszy byliśmy ulokowani w 

hali 3A i prowadziliśmy wiele interesujących rozmów na naszym stoisku. 

Stwierdziliśmy przy tym, jak wielkim wzrostem zainteresowaniea cieszy się 

zawód którym jest greenkeeper, co nas oczywiście niezmiernie ucieszyło. 

Nasze podsumowanie brzmi: Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni a w 2020 r. 

będziemy oczywiście ponownie na miejscu.”  

 

Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów 

Helen Kreisel, 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 informache uzupełniające, zdjęcia i filmy 

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

 

Więcej serwisów dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod: 

www.galabau-messe.com/press 
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