
Rocznie w wydarzeniach targowych
i kongresowych organizowanych na terenie
Targów Kielce bierze udział ponad 256 tys.
zwiedzających, co stanowi prawie 4 proc.
udziału w całym rynku w regionie. Rozbu-
dowa infrastruktury jeszcze mocniej posze-
rzyła możliwości tego ośrodka i otworzyła
przed nim furtkę prowadzącą do świata
konferencji i kongresów. Dzięki temu
atrakcyjność Kielc, jako miejsca, gdzie spo-
tyka się biznes, znacznie zyskała na warto-
ści. Centrum Kongresowe dało przestrzeń
do rozmów zarówno w ramach dużych, li-
czących po kilkuset uczestników konferen-
cji, jak i podczas kameralnych spotkań
o charakterze integracyjnym, szkolenio-
wym czy warsztatowym.

JEDNO CENTRUM,
WIELE MOŻLIWOŚCI

Rozbudowana infrastruktura Centrum
Kongresowego pozwala na swobodę i kre-
atywność w projektowaniu wydarzeń każde-
go typu. To miejsce dostosowane zarówno
do merytorycznych spotkań, jak również
bankietów czy imprez jubileuszowych i inte-
gracyjnych. Centrum Kongresowe Targów
Kielce zostało oddane do użytku w sierp-
niu 2013 r. Od tego momentu, każdego roku
odbywa się w nim ponad 700 konferencji
i spotkań biznesowych. Ośrodek dysponu-
je 19 salami konferencyjnymi, salami do bar-
dziej kameralnych spotkań, dwiema salami
na 57-metrowej wieży widokowej, strefą VIP
i profesjonalnym Centrum Prasowym, do-

stępnym również dla organizatorów wyda-
rzeń. Dzięki przestronnemu foyer (tysiąc
mkw.) goście zyskują dodatkową przestrzeń,
w której można przygotować wystawy lub za-
aranżować ją jako miejsce do swobodnych
rozmów i odpoczynku między kolejnymi
punktami w harmonogramie odbywających
się tam imprez. Ofertę Centrum uzupełnia
też siedem hal wystawienniczych, w tym ha-
la widowiskowo-koncertowa, mieszcząca na-
wet 4,5 tys. osób.

SALA NICZYM WIDOWNIA
Największa sala konferencyjna Centrum

Kongresowego – Omega – ma powierzch-
nię 530,4 mkw. i jest w stanie przyjąć do 680
osób w ustawieniu teatralnym i 250 osób

KLIENCI BIZNESOWI MAJĄ WYSOKIE WYMAGANIA, JEŚLI CHODZI O MIEJSCE ORGANIZACJI
EVENTÓW. KIELCE, BLISKO 200-TYSIĘCZNE MIASTO, SWOJĄ WYSOKĄ POZYCJĘ W PRZEMYŚLE
SPOTKAŃ ZAWDZIĘCZAJĄ TARGOM KIELCE – DRUGIEMU CO DO WIELKOŚCI OŚRODKOWI

WYSTAWIENNICZEMU W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

CENTRUM KONGRESOWE
TARGÓW KIELCE
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PARAMETRY PRZESTRZENI
KONFERENCYJNO-
-EVENTOWYCH

� SALE KONFERENCYJNE –
POJEMNOŚĆ W ARANŻACJI
TEATRALNEJ
OMEGA – pojemność: do 680 osób
wymiary: 26 m x 20,4 m

ALFA – pojemność: do 120 osób
wymiary: 9 m x 20,4 m

BETA – pojemność: do 100 osób
wymiary: 15 m x 11 m

GAMMA – pojemność: do 100 osób
wymiary: 15m x 11m

DELTA – pojemność: do 100 osób
wymiary: 15 m x 11 m

TETA – pojemność: do 100 osób
wymiary: 15 m x 11 m

SIGMA – pojemność: do 50 osób
wymiary: 16 m x 15 m

KAPPA – pojemność: do 180 osób
wymiary: 17,7 m x 11,7 m

LAMBDA – pojemność: do 160 osób
wymiary: 20,9 m x 11,7 m

STREFA VIP I – pojemność: do 20 osób
wymiary: 13,6 m x 4,9 m

STREFA VIP II – pojemność: do 6 osób
wymiary: 4,3 m x 3,8 m

BIURO PRASOWE I – pojemność: 
do 137 osób; wymiary: 16 m x 10 m

BIURO PRASOWE II – pojemność: 
do 50 osób; wymiary: 5,5 m x 10 m

FOYER – pojemność: do 200 osób

HALA WYSTAWIENNICZO-
-KONGRESOWA – pojemność: 
do 4500 osób

� KONTAKT
Centrum Kongresowe Targów Kielce
tel. : +48 41 365 12 22
centrum@targikielce.pl

w usta wie niu ban kie to wym lub kon fe ren cyj -
nym. Jest wy po sa żo na w mo bil ne try bu ny
i sce nę mo du ło wą, no wo cze sny sys tem na -
gło śnie nia, oświe tle nie sce nicz ne, ekran
głów ny o roz mia rach 8 m x 8 m, dwa ekra ny
pro jek cyj ne bocz ne po obu stro nach sce ny
o wy mia rach 3 m x 4 m oraz czte ry ka bi ny
do tłu ma czeń sy mul ta nicz nych. Sa lę da się
do dat ko wo po łą czyć z sa lą Al fa o po wierzch -
ni 183,6 mkw. W obu po miesz cze niach mo że
prze by wać wte dy na wet 850 osób w usta wie -
niu te atral nym i 470 osób w ban kie to wym. Sa -
le ma ją wy so kość 13,6 m, za pew nio no w nich
też moż li wość pod wie sza nia sce no gra fii. 

Na de skach sce ny Sa li Ome ga wy stą pi ło już
wie lu zna nych i do ce nia nych ar ty stów. To
tam od kry wa no ta len ty w ra mach show Ta -
lent Świę to krzy ski czy Fe sti wa lu Pio sen ki
Tu ry stycz nej i Po etyc kiej „Przy Ko min ku”.
Na sce nie każ de go ro ku wrę cza ny jest też
Me dal Pa pie skiej Ra dy ds. Kul tu ry Per 
Ar tem Ad Deum – Przez sztu kę do Bo ga
(wy da rze nie to wa rzy szą ce Mię dzy na ro do wej
Wy sta wie Bu dow nic twa i Wy po sa że nia Ko -
ścio łów, Sztu ki Sa kral nej i De wo cjo na liów
SA CRO EXPO). Ga lę Per Ar tem Ad Deum
uświet nia ją wy stę py i wy sta wy prac lau re -
atów, w gro nie któ rych zna leź li się m.in. En -
nio Mor ri co ne, Krzysz tof Pen de rec ki,
Krzysz tof Za nus si, Woj ciech Ki lar czy prof.
Win cen ty Kuć ma. 

RÓŻ NO ROD NE PRZE STRZE NIE
Cen trum Kon gre so we Tar gów Kiel ce dys -

po nu je też mniej szy mi prze strze nia mi kon fe -
ren cyj ny mi. Sa le Be ta, Gam ma, Del ta i Te ta
ma ją po wierzch nię 165 mkw. i mo gą po mie -
ścić do 100 osób w usta wie niu te atral nym. Co
waż ne, rów nież moż na je łą czyć – dwie z nich
są w sta nie po mie ścić 280 osób, a wszyst kie

czte ry po za aran żo wa niu w jed ną prze -
strzeń – 560 osób w usta wie niu te atral nym
i 320 w ban kie to wym. Po miesz cze nia ma ją
wy so kość 4,3 m, są wy po sa żo ne w sys tem
au dio wi zu al ny oraz ka bi ny do tłu ma czeń 
sy mul tanicz nych. War to też wspo mnieć
o Sa li Lamb da (160 osób w usta wie niu te -
atral nym), któ ra mo że być po łą czo na z Sa lą
Kap pa (180 osób w usta wie niu te atral nym).
W ten spo sób obie sa le są w sta nie przy jąć
do 350 osób. W każ dej ze wspo mnia nych
prze strze ni ist nie je moż li wość stwo rze nia
prze strze ni kon fe ren cyj nej z peł nym za ple -
czem ca te rin go wym. Cie ka wą ofer tą mo że po -
chwa lić się tak że Sa la Sig ma, znaj du ją ca się
na wie ży wi do ko wej (50 osób w usta wie niu
kon fe ren cyj nym). Jej naj więk szym atu tem
jest na tu ral ne oświe tle nie oraz nie tu zin ko wy
wi dok na Kiel ce i naj bliż sze oko li ce mia sta. 

URO DZE NI DO EVEN TÓW 
Świę to krzy skie to re gion, któ ry ma dłu gie

tra dy cje, je że li cho dzi o prze mysł spo tkań.
Pół żar tem, pół se rio, się ga jąc nie co głę biej
w kar ty hi sto rii, moż na na wet wspo mnieć
o słyn nych Sa ba tach Cza row nic. Wy star czy
jed nak po wie dzieć, że miesz kań cy tych oko -
lic even to wy dryg ma ją we krwi. Wnio sek
jest pro sty – w ser cu Gór Świę to krzy skich
bez obaw moż na lo ko wać swo je wy da rze nia.
– Na wy ma ga ją cych klien tów, szu ka ją cych
nie ba nal nych miejsc cze ka na sze Cen trum
Kon gre so we. Mar kę Tar gów Kiel ce, do -
świad czo ne go or ga ni za to ra wy staw, roz bu -
do wa li śmy o to wa rzy szą ce im, ale tak że
sa mo dziel ne kon fe ren cje i spo tka nia bran -
żo we. Tym kro kiem jesz cze moc niej za zna -
czy li śmy po zy cję Kielc w bran ży MI CE
– mó wi An drzej Mo choń, pre zes za rzą du
Tar gów Kiel ce.                                            ŁK
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FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ 
I TURYSTYCZNEJ „PRZY KOMINKU”
Data: 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.,
Klient/Organizator: Dom Kultury Białogon, 
Liczba uczestników: 700 osób

W ra mach Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki 
Po etyc kiej i Tu ry stycz nej „Przy Ko min ku” od był się
Kier masz Świą tecz ny. Po raz ko lej ny w je go ra mach
zo sta ła zor ga ni zo wa na Gieł da Płyt Wi ny lo wych
i Płyt CD z punk ta mi od słu cho wy mi. Od był się rów -
nież ple bi scyt sto isk z re gio nów i miast wy ko naw ców
bio rą cych udział w Fe sti wa lu. Ce lem wy da rze nia był
roz wój tu ry stycz no -po etyc kie go nur tu mu zycz ne go
wśród ama tor skich ze spo łów wo kal no -in stru men tal -

nych w ra mach otwar tych prze glą dów kon kur so wych,
a tak że pro mo cja dzia łal no ści lo kal nych twór ców 
i rze mieśl ni ków, któ rzy by li wy staw ca mi Kier ma szu
Świą tecz ne go. Or ga ni za tor chciał też wy pro mo wać
pio sen kę po etyc ką i tu ry stycz ną wśród miesz kań ców
re gio nu, jak i zwró cić uwa gę na przed sta wi cie li te go
nur tu mu zycz ne go wśród ar ty stów z ca łej Pol ski. Cen -
trum Kon gre so we Tar gów Kiel ce stwo rzy ło plat for my
do dat ko wych atrak cji, ja ko uzu peł nie nie bo ga te go
pro gra mu Fe sti wa lu. Im pre za przy cią gnę ła mi ło śni ków
za ba wy z mu zy ką, sym pa ty ków te go nur tu mu zycz ne -
go, miesz kań ców Kielc i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go oraz ze spo ły i wy staw ców z ca łe go kra ju. 

IMPREZA ŚWIĄTECZNA 
ECHO INVESTMENT
Data: 13 grudnia 2018 r., Organizator: Echo Investment, 
Liczba uczestników: 450 osób

W Cen trum Kon gre so wym Tar gów Kiel ce zor ga ni zo wa no im pre zę świą tecz -
ną dla Echo In ve st ment – zna nej fir my dzia ła ją cej w bran ży de we lo per skiej.
Jed ną z głów nych atrak cji był m.in. kon cert ze spo łu Za ko po wer. W ra mach
wy da rze nia zor ga ni zo wa no rów nież kon fe ren cję, pod czas któ rej za pre zen to -
wa no uczest ni kom pod su mo wa nie ro ku. Zor ga ni zo wa no tak że szko le nia
i warsz ta ty dla pra cow ni ków oraz wie czor ne za ba wy in te gra cyj ne. 
Za da niem Cen trum Kon gre so we go Tar gów Kiel ce by ło za pew nie nie 
prze strze ni pod ban kiet wraz z wy stro jem wnętrz oraz speł nie nie wa run ków
tech nicz nych ri de ra przy go to wa ne go dla ze spo łów mu zycz nych. W even cie
uczest ni czy li pra cow ni cy fir my Echo In ve st ment oraz współ pra cow ni cy
i part ne rzy biz ne so wi tej spół ki.

Data: 27-28 listopada 2018 r., Klient/Organizator: Izba Komunikacji Ethernetowej, 
Liczba uczestników: 650 osób

Kon fe ren cja Kra jo wej Izby Ko mu ni ka cji Ether ne to wej by ła po łą czo na z uro czy stą ga lą, pod czas któ rej Izba ob cho dzi -
ła swo je 10-le cie. Na po trze by te go wy da rze nia wy na ję to ha lę wy sta wien ni czą E oraz Cen trum Kon gre so we, 
w któ rym od by wa ła się część kon fe ren cyj na. Przy go to wa no rów nież po wierzch nię wy sta wien ni czą pod sto iska 
firm z bran ży te le ko mu ni ka cyj nej (po nad 50 sto isk). W ha li wy sta wien ni czej E, gdzie zor ga ni zo wa no ban kiet 
(na 600 osób) stwo rzo no też spe cjal ną de ko ra cję, ko re spon du ją cą z te ma tem prze wod nim im pre zy, któ rym był film 
„Po wrót do przy szło ści”. Cen trum Kon gre so we Tar gów Kiel ce by ło po nad to od po wie dzial ne za prze rwy ka wo we
i lun che dla uczest ni ków, przez ca ły okres trwa nia kon fe ren cji, za pew ni ło rów nież ca te ring na wie czor ną ga lę. 

KONFERENCJA KRAJOWEJ IZBY KOMUNIKACJI
ETHERNETOWEJ
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