
BUDMA on Puolan ja Itäisen Keski-Euroopan suurin rakennusalan messutapah-
tuma, joka järjestetään joka helmikuussa Poznanissa. Eurooppalaiset raken-
nusalan valmistajat, toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät tuotteitaan ja 
palveluitaan  laajalla  skaalalla  -  ikkunoista,  ovista  ja  muista  materiaaleista 
aina  kemikaaleihin  ja  talotekniikkaan  saakka.  Vierailijoilla  on  mahdollisuus 
osallistua laajaan näyttelyohjelmaan, jossa on seminaareja, työpajoja, tuote-
lanseerauksia  ja  -esityksiä.  BUDMAssa  jaetaan  myös  palkintoja  parhaille 
tuotteille ja palveluille useissa eri kategorioissa.

BUDMA  tarjoaa  erinomaisen  mahdollisuuden  esitellä  tuotetta/palvelua 
suurelle kansainväliselle yleisölle sekä verkostoitua alan toimijoiden kanssa. 
Messuille osallistuu runsaasti ostajia sekä jälleenmyyjiä, joten pyrimme tar-
joamaan osallistujillemme mahdollisuuksia suoriin 1:1 tapaamisiin valikoitu-
jen kontaktien kanssa.

* Lähes 50 000 vierailijaa

* Yli 1000 näytteilleasettajaa

* Yli  100  konferenssia,  esitystä, 
työpajaa

* 35  kilpailukategoriaa  (Budma 
Golden Medals)

* 2000 osallistujaa “Hosted Buyers 
-ohjelmassa” ja kauppadelegaatioi-
ta yli 60 maasta
     
*  Suuri medianäkyvyys – yli 
3000 julkaistua artikkelia vu-
osittain

Tarjous sisältää:
* Lennot Helsinki-Poznan/Varsova-Helsinki 
* Majoitus messujen aikana 
* B2B tapaamisten järjestäminen 
* Messumateriaalien viimeistelyn sopimuksen mukaan
* Paikan (n. 5m2) yhteisellä messuständillämme (n. 25m2), joka sijaitsee
erinomaisella paikalla päähallissa (3)

HUOM: Lennot ja majoitus yhdelle hengelle. Osallistuja vastaa materiaalien
kuljetuskuluista messupaikalle.

https://www.budma.pl/en/

PUOLAN 
TÄRKEIMMÄT 
RAKENNUSALAN 
MESSUT - BUDMA

12-15.02 2019

Puolassa järjestetään vuosittain yli 200 erilaista messuta-
pahtumaa. 
(Poznan International Fair).

Hinta: 1200€ netto
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Suurin messujärjestäjä ja -keskus on Poznanin kansainväliset messut



* 25000m2 näyttelytilaa

* Lähes  1000  näytteilleasettajaa 
lähes  30  maasta  (n.  50%  ulko-
maisia)

* Vierailjoita  ympäri  maailmaa, 
lähes  puolet  ostajia/päätöksen-
tekijöitä

* Mahdollisuus  osallistua 
matchmaking -tapah-
tu-maan

Tarjous sisältää:
* Lennot Helsinki-Poznan/Varsova-Helsinki 
* Majoitus messujen aikana 
* B2B tapaamisten järjestäminen sekä paikallisia yritysvierailuja mahdollisuuk-
sien mukaan
* Messumateriaalien viimeistelyn sopimuksen mukaan
* Training -iltapäivä Puolan markkinoista (Tuomas Asunmaa | Spondeo)
* Paikan (n. 5m2) yhteisellä messuständillämme (n. 25m2)

HUOM: Lennot ja majoitus yhdelle hengelle. Osallistuja vastaa materiaalien
kuljetuskuluista messupaikalle.

https://www.itm-polska.pl/
en/itm/

PUOLAN
SUURIMMAT
TEOLLISUUSALAN
MESSUT - ITM

Puolassa järjestetään vuosittain yli 200 erilaista messutapahtumaa. 
Suurin messujärjestäjä ja -keskus on Poznanin kansainväliset messut
(Poznan International Fair).

Hinta: 1200€ netto

04.06.-07.06 2019 

Finlandia SPOT 2   www.finlandiaspot.com

ITM Poland on teollisuusalan kansainvälinen messutapahtuma, joka 
järjestetään Poznanissa vuosittain kesäkuun alussa. Messujen fokus on uusien 
innovaatioiden, teknologioiden ja tuotantolaitteiden esittelyssä useissa eri 
teemaosastoilla (ks. alta). ITM Polandin yhteydessä järjestetään myös alihank-
inta- ja logistiikka-alan sekä 3Dsolutions -messut.

Messujen teemat:

MACH-TOOL
Koneet ja laitteet, huolto ja kunnossapito, automaatio ja robotit, CAD/CAM.

METALFORUM
Valimo- ja metalliteollisuuden näyttely.

RESEARCH FOR INDUSTRY
Teollisuuden tutkimustoiminta

SURFEX
Pintakäsittelyt, testaukset.

WELDING
Hitsausalan erikoisnäyttely.

HAPE
Hydrauliikan, pneumatiikan ja moottorien näyttely
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http://www.tour-salon.pl/en/

TOUR SALON -messuilla esitellään eri alueiden turismimahdollisuuksia, 
matkatoimistoja, matkanjärjestäjiä, virkistysalueita, kylpylöitä sekä hotelleja. 
Näytteilleasettajissa on myös lento- ja vakuutusyhtiöitä sekä kustantamoja.

Yrityksille: Messuvieraat ovat pääasiassa puolalaisia matkailualan yritysten ja 
yhteisöjen edustajia. Ulkomaisten edustajien määrä on kuitenkin merkittävä ja 
kasvaa vuosi vuodelta. Kävijäkunnassa on paljon päätöksentekijöitä sekä 
markkinoinnin ja PR-toiminnan ammattilaisia.

Matkailijoille: Messut houkuttelevat myös matkailusta kiinnostuneita vierailijoita, 
jotka etsivät sekä tarjouksia että inspiraatioita uusille kohteille.

Messuilla järjestetään myös BLOG MEETING -tapahtuma, johon osallistuu satoja 
bloggaajia valmiina yhteistyöhön niin Puolassa kuin muualla maailmassakin.

TOUR SALONin yhteydessä järjestettävät tapahtumat:

KNIEJE - Metsästys ja ammunta
RYBOMANIA - Kalastus
BOATEX – Vesiurheilu
SURVIVAL FORCE EXPO

* 42 000 vierailijaa 

* 700 näytteilleasettajaa lähes 
20 maasta 

* yli 15 000 metsästys- ja am-
muntaharrastajaa 

Tarjous sisältää:
* Lennot Helsinki-Poznan/Varsova-Helsinki 
* Majoitus messujen aikana 
* B2B tapaamisten järjestäminen sekä paikallisia yritysvierailuja mahdol-
lisuuksien mukaan
* Messumateriaalien viimeistelyn sopimuksen mukaan
* Virallinen tapaaminen matkailuoperaattorien kanssa Suomitalolla
* Paikan (n. 5m2) yhteisellä messuständillämme (n. 25m2)

HUOM: Lennot ja majoitus yhdelle hengelle. Osallistuja vastaa materiaalien
kuljetuskuluista messupaikalle.

TÄRKEIMMÄT
TURISMIN 
JA VAPAA-AJAN 
MESSUT 
PUOLASSA - TOUR SALON
Puolassa järjestetään vuosittain yli 200 erilaista messutapahtumaa. 
Suurin messujärjestäjä ja -keskus on Poznanin kansainväliset messut
(Poznan International Fair).

01.02.-03.02 2019

Hinta: 1200€ netto
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http://www.homedecor.pl/en/
https://arenadesign.pl/

http://www.meblepolska.pl/en/

Design-, sisustus- ja huonekalualan suurtapahtuma järjestään joka talvi 
Poznanissa. Messuilla esitellään paljon uutuuksia sekä design -maailman uusia 
virtauksia. MEBLE POLSKA -huonekalumessut ovat yhdet Euroopan suurimmista 
alan tapahtumista, jossa myös alihankinta on vahvasti esillä.

Tapahtumat ovat suunnattu:
* Suunnittelijoille, arkkitehdeille ja sisustussuunnittelijoille sekä luovan teollisuu-
den edustajille 
* Ostajille ja jälleenmyyjille 
* Designin ystäville, sekä niille jotka etsivät uusia materiaaleja ja teknisiä 
ratkaisuja

Messujen teemoja:

SISUSTUS (Peilit, kellot, taulut, keramiikka, kynttilät, vaasit ja maljakot jne.) 
VALAISTUS Sisä- ja ulkovalaistus, komponentit, varjostimet, valonlähteet. 
TEKSTIILIT Sisustustekstiilit, verhot, pöytäliinat ja servetit, pyyhkeet, lakanat, 
peitot, tyynyt, matot ja muut tekstiilit 
KEITTIÖ- JA KYLPYHUONETUOTTEET Posliini ja keramiikka, sisustustuotteet, 
hopeat, ruokailuvälineet, kylpyhuonetuotteet, keittiövarusteet 
VIIMEISTELYT Ovet, vaatekaapit, portaat ja kaiteet, lattiat, tapetit ja muut pinto-
jen viimeistelyt

• Alan suurin B2B-messu - 
kymmeniä tuhansia kävijöitä 
ympäri Eurooppaa.
• Kävijäkunnassa mm.: ketjujen, 
myymälöiden ja 
tukkukauppojen, hotelliketjujen 
edustajia, sekä vähittäiskaup-
piaat, sisustussuunnittelijat, 
rakennuttajat.
• Ohjelmassa myös konfer-
ensse-ja ja koulutuksia.

Tarjous sisältää:
* Lennot Helsinki-Poznan/Varsova-Helsinki 
* Majoitus messujen aikana 
* B2B tapaamisten järjestäminen sekä paikallisia yritysvierailuja mah-
dollisuuksien mukaan
* Messumateriaalien viimeistelyn sopimuksen mukaan
* Virallinen tapaaminen sisustussuunnittelijoiden kanssa Suomitalolla
* Paikan (n. 5m2) yhteisellä messuständillämme (n. 25m2)

HUOM: Lennot ja majoitus yhdelle hengelle. Osallistuja vastaa materi-
aalien kuljetuskuluista messupaikalle.

Puolassa järjestetään vuosittain yli 200 erilaista messutapahtumaa. 
Suurin messujärjestäjä ja -keskus on Poznanin kansainväliset messut
(Poznan International Fair).

12.03-15.03 2019

Hinta: 1200€ netto

TÄRKEIMMÄT
DESIGN MESSUT 
PUOLASSA – Arena DESIGN,
Home Décor, 
MEBLE Polska Furniture Fair

ARENA DESIGN - Meble Polska Furniture Fair - HOME DÉCOR 
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