
  

 

 

 

 

REGIONALNE TARGI FIRM– TARGI KARKONOSKIE 2017 

28 kwietnia 2017r., od godz.  9.00 – 29 kwietnia, do godz. 18:00 

 

W Trutnowie odbędzie się 8 rocznik Targów Karkonoskich   
 

     Targi Karkonoskie odbędą się w piątek 28 kwietnia od godziny 9 do 18 i w sobotę 29 
kwietnia od godziny 9 do 17 w hali  oraz na powierzchni zewnętrznej przed  Centrem 
Towarzyskim UFFO w Trutnowie. Targi odbywają się pod patronatem Izby Wojewódzkiej 
KHK regionu Královéhradeckiego i będą ponownie z udziałem międzynarodowym firm 
polskich. Ze względu na termin wiosenny nazwaliśmy targi trafnie – Budujemy, mieszkamy 
koncentrując się na Budowę – Mieszkanie – Ogród – Hobby. 
     Zakres wystawców będzie szeroki – od producentów mebli, kuchni aż po ofertę  sprzętu 
ogrodowego. Szeroko reprezentowana będzie oferta kotłów, pomp cieplnych i izolacji. 
Większość wystawców oferować będzie wyraźne zniżki wystawowe. 
     Na powierzchni zewnętrznej możecie wypróbować jazdę na rowerach elektrycznych lub 
odwiedzić w kilka namiotach rozmaity pokaz zwierząt domowych Czeskiego 
Stowarzyszenia Hodowców. Nowością tego roku jest duża ekspozycja na temat ziół i 
przypraw. Muzyka i przekąski zapewnione. 
     W przypadku zainteresowania wystawianiem  na Targach Karkonoskich więcej informacji 

oraz formularz zgłoszeniowy do dyspozycji na www.komora-khk.cz .vasakova@komora-

khk.cz , m.babisz@um.swidnica.pl . 

 

 

 
 

 

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość “, 

numer rejestracyjny projektu CZ. 3. 22/2.1.00/13.03921. 
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REGIONÁLNÍ VÝSTAVA FIREM - KRKONOŠSKÝ VELETRH 2017 

28. Duben 2017, 9.00 HODIN - 29. Duben, 18:00. HODIN 

 

V Trutnově se uskuteční 8. ročník Krkonošského veletrhu  
 

     Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 28. dubna od 9 do 18 hodin a v sobotu 29. 
dubna od 9 do 17 hodin v sále a na venkovních plochách Společenského centra UFFO v 
Trutnově. Veletrh probíhá pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého 
kraje a bude opět s mezinárodní účastí polských firem. Vzhledem k jarnímu termínu konání 
nese veletrh výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se zaměřením na Stavbu – Bydlení – 
Zahradu – Hobby. 
     Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců nábytku, kuchyní až po nabídku zahradní 
techniky. Hojně bude zastoupená nabídka kotlů, tepelných čerpadel a izolací. Většina 
vystavovatelů bude nabízet výrazné výstavní slevy. 
     Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet jízdu na elektrokolech nebo si prohlédnout 
v několika stanech pestrou přehlídku domácích zvířat Českého svazu chovatelů. Novinkou 
letošního ročníku bude velká expozice o bylinkách a koření. Hudba a občerstvení zajištěno. 
     Pokud máte zájem vystavovat na Krkonošském veletrhu i vy, více informací a přihlášku 

naleznete na www.komora-khk.cz . vasakova@komora-khk.cz , m.babisz@um.swidnica.pl 

 
 
 

Projekt „Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání “, 

registrační číslo projektu CZ. 3. 22/2.1.00/13.03921. 
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