
  
 

 

 

 

 

Projekty i Realizacje  

- 1m/ARCH -  

wystawa pracowni architektonicznych  

Promujemy zawód architekta! 

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Izba Architektów RP 

zapraszają architektów i pracownie z całego kraju do udziału w wyjątkowej wystawie 

1m/ARCH organizowanej w ramach projektu ArchiStrada w dniach 30.01-2.02.2018 podczas 

targów Budma 2018 w Poznaniu. 

Celem projektu jest promocja zawodu architekta poprzez udział w wystawie i prezentację 

najlepszych propozycji i realizacji projektowych, jak również możliwość prowadzenia 

punktów konsultacyjnych i rozmów kontraktowych z potencjalnymi inwestorami, osobami 

szukającymi niestandardowych rozwiązań architektonicznych oraz z producentami 

 i dystrybutorami materiałów budowlanych obecnych na targach BUDMA. 

Targi BUDMA to 45 000 zwiedzających z czterech najważniejszych grup: przedstawiciele 

handlu materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, fachowcy budowlani, architekci i 

projektanci oraz inwestorzy i deweloperzy. Przez cztery targowe dni ponad 800 wystawców 

prezentuje najnowszą ofertę produktową i technologiczną, tworząc w Poznaniu 

najważniejsze w Polsce i tej części Europy wydarzenie dedykowane branży budowlanej.  

Do dyspozycji każdego architekta / biura architektonicznego dla celów prezentacji projektów 

przeznaczony zostanie NIEODPŁATNIE 1m (bieżący, kwadratowy, sześcienny) ekspozycji,  

w paw. 3A na antresoli. Wystawa 1m/ARCH zbudowana będzie z modułów przestrzennych 

opartych na planie krzyża 2X2 m i wysokości 2 m (1 moduł przeznaczony na 4 pracownie) 

wykonanych z płyt gr. 16 i 18 mm. Pomiędzy modułami rozplanowane zostaną miejsca do 

prowadzenia rozmów, wyposażone w siedziska, jak również miejsca na ekspozycję 

materiałów informacyjnych. 



Promocja uczestników wystawy 1m/ARCH:  

 Informacja o Wystawie w magazynach i stronach internetowych 

współpracujących z targami BUDMA, m.in.: 

o Zawód:Architekt 

o Architektura Murator  

o Builder Architektura&Design 

o ARCH 

o Architektura.info 

o Sztuka Architektury 
 

 Informacja o Wystawie w portalu www.budma.pl 

o 160 000 unikatowych użytkowników  

o 1 400 000 odsłon 

 

 Informacje o Wystawie na nośnikach OUTDOOR na terenie targów  
 

 Promocja Wystawy na Fanpage targów BUDMA oraz Archi4um 
 

 Newslettery z informacją nt. Wystawy   
 

 Informacja o Wystawie w dodatku tematycznym BUDMA News, 
dystrybuowanym na min. 2 tyg. przed rozpoczęciem targów; nakład min. 
100 000 egzemplarzy 
 

 Informacja o Wystawie na ekranach LED podczas targów BUDMA  
 

 Specjalne oznaczenia prowadzące na Wystawę podczas targów.  
 

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: woiarp.1m.arch@gmail.com 

w terminie do 25.10.2017. 

Terminowe zgłoszenie gwarantuje najkorzystniejszą lokalizację na przestrzeni 1m/ARCH.  

 

KONTAKT:  

arch. Bartosz Jarosz, członek Rady Wielkopolskiej OIA RP 

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP 

e-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl 

tel. (61) 855 08 46  

http://www.budma.pl/
mailto:woiarp.1m.arch@gmail.com

