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MTP GOLD MEDAL
DISTINCTION FOR THE BEST 

→ A great recommendation by experts which
    is an acknowledgement of a product’s 
    high quality.

→ A vast package of promotional activities
    for the laureates.

→ A possibility to apply for the “Gold Medal 
   – Consumer’s Choice” award.

ZŁOTY MEDAL MTP 
WYRÓŻNIENIE DLA NAJLEPSZYCH

→ Znakomita rekomendacja 
   ekspertów potwierdzająca 
   wysoką jakość produktu

→ Obszerny pakiet świadczeń 
   promocyjnych dla laureatów

→ Możliwość ubiegania się o nagrodę
   „Złoty Medal – Wybór Konsumentów”

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland 
tel.: +48 61 869 2000, www.mtp.pl 

Dołącz do grona wystawców Securex! Promocyjne ceny obowiązują do 22.09.2017
Join the exhibitors of Securex Fair!  Promotional prices till 22.09.2017

W tym samym czasie 
In the sam time

Opłata zgłoszeniowa / Application fee: Standard – 1010 PLN net lub/or Premium – 1880 PLN net

Powierzchnia niezabudowana w pawilonie / Indoors space - without a booth

Rodzaj powierzchni 
Kind of space

Położenie szeregowe / row location

Położenie narożne / corner location

Położenie półwyspowe / 3-side open location

Położenie wyspowe  / 4 side open location

Powierzchnia niezabudowana na terenie 
otwartym / Outdoors, without a booth

Zgłoszenie udziału do 
Registration till 

22.09.2017

Zgłoszenie udziału od / do
Registration from / till

23.09.2017-20.01.2018

Zgłoszenie udziału po
Registration after

21.01.2018

335 zł / m2 365 zł / m2 395 zł / m2

365 zł / m2 395 zł / m2 425 zł / m2

380 zł / m2 420 zł / m2 450 zł / m2

399 zł / m2 435 zł / m2 465 zł / m2

160 zł / m2 200 zł / m2 230 zł / m2
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Securex to wiodące wydarzenie biznesowe dla branży. Każdorazowo ekspozycja imponuje 
rozmiarem i różnorodnością prezentowanych produktów. Wachlarz firm oraz asortymentu 
jest bardzo szeroki. To tutaj swoją ofertę prezentują liderzy rynku zabezpieczeń, ale również 
mniejsze, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, które w swojej ofercie posiadają                            
innowacyjne rozwiązania dla zabezpieczeń budynków lub posiadające np. oprogramowania 
i systemy użyteczne w procesach zabezpieczania działalności konkretnej branży.  Wynika to 
z faktu, że od lat organizator targów dostarcza wystawcom zwiedzających, którzy często 
stają się dla firm klientem nie jednorazowym lecz powtarzalnym. 

Zakres tematyczny ekspozycji / Thematic scope of exhibition:

Securex is a leading business event for the industry. Every single edition 
of the exhibition is impressive in terms of its size and the variety of 
products presented. There is also a wide range of companies and assort-
ment. This is where security market leaders as well as internationally 
recognizable companies present their offers which consist of innovative 
solutions for facility security, software and systems which are useful                     
in security processes of particular branches. It results from the fact that 
for years  the organizer has been providing visitors who often become 
new, not one-time, but continuous clients.

→ Urządzenia i systemy kontroli dostępu

→ Urządzenia i systemy telewizji użytkowej (CCTV), monitoring wizyjny

→ Urządzenia i systemy alarmowe do ochrony 
    przed włamaniem, napadem i kradzieżą (SSWiN)

→ Urządzenia i systemy sygnalizacji alarmu pożarowego (PPOŻ)

→ Systemy ochrony danych - ochrona informacji     

→ Elektroniczne systemy zarządzania budynkiem
    - inteligentny budynek (BMS)

→ Pojedyncze elementy dla elektronicznych systemów zabezpieczeń

→ Mechaniczne systemy zabezpieczeń

→ Zabezpieczenia transportu, pojazdy specjalne 

→ Sprzęt i środki do samoobrony

→ Systemy wykrywania i zwalczania przestępczości 

→ Usługi w zakresie ochrony i nadzoru

→ Systemy łączności i zarządzania w stanach kryzysowych

→ Broń, wyposażenie i sprzęt dla służb mundurowych

→ Drony

→ Access control devices and systems

→ Closed circuit television (CCTV) systems 
   and devices, video surveillance 

→ Burglary, assault and theft protection 
   devices and alarm systems

→ Fire alarm signalling systems and devices

→ Protection systems – data protection – SECUREX IT 

→ Transport security, special vehicles

→ Mechanical security systems

→ Self – defence equipment

→ Crime detection and fighting systems

→ Integrated systems / building management

→ Guarding and surveillance services

→ Communication and crisis management systems 
   – equipment for special services

→ Drones

Wiedza i doświadczenie na Securex / Knowledge and experience at Securex:

VI Mistrzostwa Polski Instalatorów Systemów Alarmowych

Inteligentny Budynek

Securex BeIN – cyberbezpieczeństwo

Drone Zone

Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych 
– przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom 
(w tym terrorystycznym) 

Pokazy specjalne 

6th Champioship of Polish Alarm System Instalers

Intelligent Building

Securex BeIN – IT security

Drone Zone

Local Community Safety Forum 
– against today’s dangers (terrorism)

Special shows

Międzynarodowy charakter targów Securex 
wyznaczają zwiedzający z całego świata:

Thanks to the worldwide visitors 
Securex is an international event: Europa Centralna

Central Europe
Europa Zachodnia
Western Europe

Afryka
Africa

Azja
Asia

41,6%
55%

3% 0,2%
Ameryka
America

0,2%

Profesjonalni zwiedzający Targi Securex /  Professional visitors of Securex

75,7 %

5,1 %

2,2 %

9,6 %

4,9 %

2,4 %

służby mundurowe
uniformed services

elektroinstalatorzy, instalatorzy alarmów, 
systemów alarmowych, wykonawcy zabezpieczeń, specjaliści IT

alarm system installers and integrator, IT and IP specialists

projektanci instalacji elektrycznych, biura projektowe, architekci
instalation designers, design studios, architects

generalni wykonawcy oraz inwestorzy 
general constructors and investors

firmy ochraniarskie, usługi detektywistyczne
security service company, detective service   

pracownicy sieci handlowych
employees of retail network

0,1 %pracownicy muzeów
 employees of museums

Securex to: 
Największe wydarzenie biznesowe przemysłu 
zabezpieczeń w Środkowo-Wschodniej Europie

Arena dla prezentacji nowości produktowych 
i innowacyjnych rozwiązań

Możliwość zaprezentowania oferty szerokiemu gronu 
odbiorców (instytucjonalnych i prywatnych), projektantom, 
dostawcom, integratorom oraz instalatorom 

Szansa na sprawdzenie swojej oferty pod kątem 
konkurencyjności i innowacyjności 

Okazja do spotkania twarzą w twarz 
z potencjalnymi partnerami biznesowymi 
z rynku polskiego oraz zagranicznego 
i zbudowanie nowych perspektywicznych 
relacji z klientami

Możliwość uczestniczenia w programie 
wydarzeń: konferencje i szkolenia, 
debaty, pokazy

The largest meeting of the professionals 
of the security industry in the Central 
and Eastern Europe

An arena for presenting new products 
and innovative system solution

An opportunity to get familiar with the leading 
manufacturers’ and installers, range of products 
and services

A Chance to prove the distinctiveness 
of your product 

An opportunity to meet your business 
partners face-to-face, and to establish 
new business contacts

A chance to participate in the event programme:
conferences, training sessions, debates, shows

Securex is: 


