RAPORT
XVIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego

ŚWIATŁO 2010

W dniach 4-6 marca 2010 r. na terenie Warszawskiego Cen
trum Wystawienniczego EXPO XXI odbyły się już po raz 18-sty
Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO
2010. Równolegle zostały zorganizowane VIII Międzynarodowe
Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
ELEKTROTECHNIKA 2010 oraz Wystawa Czystej Energii CE
NERG 2010. W jednym miejscu i czasie można było zapoznać
się z najnowszą ofertą wiodących firm na rynku z zakresu
oświetlenia, instalacji elektrycznych oraz technologii i rozwiązań
ograniczających zużycie energii.
Marcowy termin Targów to możliwość zapoznania się nowo
ściami oraz nawiązania kontaktów jeszcze przed sezonem in
westycyjnym. Początek roku to najlepszy moment na przedstawienie nowych rozwiązań i
technologii na nadchodzący sezon.
Targi ŚWIATŁO to jedyne takie wydarzenie branżowe w Polsce.
Formuła tej imprezy zakłada połączenie prezentacji najnowszych
produktów i koncepcji z częścią szkoleniową.
Ważnym elementem Targów były warsztaty, seminaria i konfe
rencje, w których wzięło udział 1675 osób. Dzięki tym spotkaniom
inżynierowie elektrycy, inspektorzy nadzoru, instalatorzy,
architekci i projektanci, przedstawiciele władz samorządowych,
zarządów dróg oraz zakładów energetycznych mieli możliwość
skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą
producentów na stoiskach targowych.
4 marca odbyła się uroczysta gala otwarcia Targów połączona z
wręczeniem nagród. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Prezes Pol
skiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Zbigniew Grabowski,
Wice Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Pan Zenon Stodolski, przedstawiciel
Ministerstwa Gospodarki Pani Ewa Kossak, honorowego patrona Targów, a także przed
stawiciele władz lokalnych – urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pan Prezes
Wiesław Kołodziejski.
Tegorocznym hasłem Targów ŚWIATŁO 2010 była energooszczędność. Producenci i dystry
butorzy zaprezentowali na Targach sprzęt i technologie pozwalające na zmniejszenie zu
życia energii, zwłaszcza energii elektrycznej. Wiele z proponowanych rozwiązań miało
swoją premierę właśnie podczas Targów.
Targi w liczbach:
•
W ramach Targów zaprezentowało się 287 firm polskich i zagranicznych
•
W imprezach towarzyszących wzięło udział ogółem 1 675 uczestników
•
Targi odwiedziło 14 375 osób
•
11% odwiedzających stanowili architekci i projektanci
•
30% odwiedzających Targi stanowili producenci, dystrybutorzy, detaliści i
hurtownicy produktów oświetleniowych i elektrotechnicznych
•
41% odwiedzających stanowili specjaliści branży oświetleniowej i elektrycznej
•
w 83% Wystawcy zrealizowali swoje cele
•
80% Wystawców była zadowolona z profilu oraz liczby osób odwiedzających
•
85% Wystawców było zadowolonych z organizacji Targów
•
83% Wystawców nawiązało kontakty z nowymi kontrahentami
•
80% Wystawców zadeklarowało swój udział w przyszłorocznej edycji Targów

Targom towarzyszyło 15 szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji, zorganizowanych
dla: architektów, projektantów, inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru, inżynierów
elektryków, przedstawicieli władz samorządowych, zakładów energetycznych, służb utrzy
mania ruchu, instalatorów, inwestorów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, zarząd
ców nieruchomości, a także zarządców i właścicieli hoteli.
Dodatkowo podczas Targów odbywały się otwarte dla odwiedzających i wystawców
szkolenia oraz warsztaty.
WYSTAWCY
Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2010, Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2010
oraz Wystawa CENERG zgromadziły 287 wystawców z Polski, Indii, Niemiec, Hiszpanii,
Włoch, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Litwy, Chin i Korei Południowej.
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ODWIEDZAJĄCY
Targi ŚWIATŁO z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W porównaniu
z rokiem 2009 odnotowano 25-procentowy wzrost liczby odwiedzających. Targi odwiedzi
ło 14 375 osób, zarówno Polacy, jak również goście zagraniczni.
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Przeważającą większość zainteresowanych Targami (96%) - stanowiły osoby bezpośrednio
związane z branżą, w tym architekci i projektanci, dystrybutorzy, inwestorzy, instalatorzy,
producenci oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Targi ŚWIATŁO 2010 - charakterystyka
Regulacje prawne UE oraz obecna sytuacja ekonomiczna stawiają nie lada wyzwania w
zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej, stąd Wystawcy Targów ŚWIATŁO
2010 oferowali głównie energooszczędne źródła światła i oprawy oświetleniowe specjal
nie przystosowane do tego typu źródeł światła. Sektor LED zajmował blisko 20% ekspozy
cji.
Znaczna część Wystawców prezentująca oprawy dekoracyjne również przedstawiła asor
tyment wykorzystujący źródła światła typu LED. Wystawcy pokazali także szeroki wybór
oświetlenia architektonicznego, oświetlenia dróg oraz ulic, oświetlenia mieszkaniowego i
dekoracyjnego, a także oświetlenia do biur i obiektów użyteczności publicznej oraz
oświetlenia technicznego. Specjalną ekspozycję nowoczesnego wzornictwa przedstawili
studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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Konferencja/warsztat Architektura*Światło*Przestrzeń
Już po raz dwunasty w ramach Targów ŚWIATŁO, we
współpracy z Izbą Architektów R.P., Stowarzyszeniem
Architektów Polskich i Polskim Związkiem Przemysłu
Oświetleniowego, odbyło się spotkanie projektantów
oświetlenia z przedstawicielami świata architektury.
Energooszczędne
źródła
światła,
najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie oświetlenia oraz oświetlenie
typu LED i możliwość kreowania przy ich użyciu prze
strzeni architektonicznej, LED-owe ekrany multimedial
ne jako nowy wymiar światła, to tylko niektóre za
gadnienia będące przedmiotem konferencji. Obrady
otworzył, w imieniu Prezesa Izby Architektów R.P., Pan Tomasz Tomaszewski. Tegorocznym
gościem specjalnym konferencji był znany polski architekt Romuald Loegler zajmujący się
wykorzystaniem światła, także naturalnego, jako tworzywa we współczesnej architekturze.
Wykład Pana architekta Loeglera zakończył się gromkimi oklaskami ponad 250 osobowej
widowni.

Ważnym elementem tego spotkania była prezentacja firmy OSRAM na temat zastosowa
nia diod LED do oświetlenia przestrzeni architektonicznej.
Seminarium "Iluminacja i oświetlenie obiektów architektonicznych za pomocą nowo
czesnego sprzętu"
Pierwszego dnia Targów odbyło się spotkanie dotyczące praktycznych rozwiązań z zakre
su iluminacji przy zastosowaniu najnowszych technologii. Część seminarium poświęcono no
woczesnemu użyciu opraw w iluminacji obiektów. Spotkanie zorganizowano we współpracy
z firmą DISANO i ELETTRONICA ITALIANA.
Konferencja branży hotelarsko-gastronomicznej
Głównym tematem konferencji był problem ograniczenia zużycia energii w hotelach i
ośrodkach gastronomicznych, a także zarządzania bezpieczeństwem gości i mienia obiek
tów hotelarskich. Uczestnicy Konferencji zapoznali się także kompleksowo z możliwością
pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji hotelarskich.
Konferencja została zorganizowana we współpracy z Polską Izbą Hotelarstwa.
Seminarium „Oświetlenie dróg i obiektów”
Seminarium poświecone zostało praktycznym problemom związanym z oświetleniem dróg i
ulic oraz minimalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Seminarium skierowane
było do przedstawicieli samorządów i zarządców dróg. Wydarzenie to zostało połączone
z uroczystością nagrodzenia laureatów w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i
Miasto 2009 roku. Patronat nad seminarium objęła Gazeta Sołecka. Główne Nagrody
wręczył Wiceminister Infrastruktury Pan Olgierd Dziekoński.
Seminarium „Realizacja obiektów sportowych w gminach”
Seminarium zostało poświęcone tematyce finansowa
nia (źródła i sposoby) inwestycji sportowych, w tym
wykorzystania funduszy unijnych. Program seminarium
obejmował również tematy dotyczące efektywnego
oświetlenia obiektów sportowych, doboru konstrukcji
wsporczych (słupów i masztów), nawierzchnie hal i
boisk sportowych oraz kompleksowych instalacji
audiowizualnych na terenie aren sportowych. Modera
torem spotkania był Pan Lech Bartnik, przedstawiciel
Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Seminarium dla zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Współorganizatorem seminarium był miesięcznik „Mieszkanie i wspólnota”. Główny temat
spotkania stanowiły kwestie związane z ograniczaniem kosztów eksploatacyjnych, przede
wszystkim obniżania wydatków za energię cieplną i elektryczną.
Szkolenia dla inżynierów elektryków
We współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Przemysłu
Oświetleniowego zorganizowany został cykl 6 szkoleń dla inżynierów elektryków, inspek
torów nadzoru oraz firm projektowych i wykonawczych. Spotkały się one z bardzo dużym
zainteresowaniem i zgromadziły łącznie 939 uczestników. Tematy szkoleniowe obejmowały
problemy związane z oświetleniem.
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE TARGOM
Strefa designu
Po raz pierwszy w ramach Targów ŚWIATŁO zorganizowana została strefa prezentacji
polskich młodych designerów. Celem, organizowanej pod patronatem Stowarzyszenia
Projektantów Form Przemysłowych, wystawy było po
kazanie, że światło istnieje w kontekście przed
miotów, jest często tym co oświetla i bardzo ważne
jest eksponowanie go w przestrzeni, wobec mebla.
Strefa designu miała też za zadanie przedstawienie
wszechstronności młodych designerów oraz pokaza
nie możliwości współpracy przedstawicieli polskiego
przemysłu z młodym pokoleniem polskiego wzornic
twa.

Akcja Edukacyjna „MODA NA EKOLOGIĘ”
Pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia” oraz Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego – AURAEKO odbył się cykl wydarzeń towarzyszących Targom pod nazwą
MODA NA EKOLOGIĘ. Celem akcji było propagowanie postaw proekologicznych oraz na
stawionych na ograniczenie zużycia energii. Akcji towarzyszyła zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Strefa Innowacji
W ramach Targów ŚWIATŁO 2010 zorganizowana
została specjalnie wydzielona Strefa Innowacji, która
dała Wystawcom możliwość dodatkowego zaprezen
towania w niej swoich najnowszych, innowacyjnych
produktów. Strefa Innowacji prezentowała rozwiąza
nia 14 firm z zakresu oświetlenia, elektrotechniki i
czystej energii. Patronat nad tą strefą, jak i nad cały
mi Targami sprawował Minister Gospodarki.
KONKURSY
W ramach Targów ŚWIATŁO 2010 zorganizowano następujące konkursy:
KONKURS NA NAJLEPSZY WYRÓB TARGÓW
Nagrodę Główną XVIII Międzynarodowych Targów
Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2010 – nagrodę
Prezydenta RP Lecha Wałęsy przyznano firmie
SCHREDER POLSKA za rodzinę opraw ISLA LED.
Pozostałe nagrody i wyróżnienia otrzymały firmy:
Hella, Elgis-Garbatka, Svar, Europoles, Wojnarowscy,
Foto Hurt, Lis Poland, Alfa, Spot-Light, Aldex, Osram,
Lars Co z Piaseczna, Skoff, TM Technologie.
KONKURS NA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIĘ
I Nagrodę Ministra Gospodarki przyznano (ex-aequo):
• firmie TM TECHNOLOGIE za „Bezprzewodowy system monitoringu opraw oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego” oraz
• firmie HELLA za oprawę uliczną „Hella Eco StreetLine Square”
II Nagrodę Ministra Gospodarki otrzymała firma LARS Co. za „Inteligentną lampę uliczną
LED”
III Nagrodę Ministra Gospodarki otrzymały(ex-aequo):
• firma E-MAX za „Laboratorium generacji rozproszonej w Instytucie Elektroenergetyki Po
litechniki Łódzkiej” oraz
• firma HYBRYD za „System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego TEST SYSTEM H100TS”
KONKURS NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ i MIASTO
2009 ROKU
Komisja konkursowa przyznała tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ
GMINY I MIASTA 2009 ROKU:
w kategorii gmin i miast poniżej 70 tys. mieszkańców
Urzędowi Miejskiemu Wągrowiec za modernizację oświetlenia
rynku w Wągrowcu, które odznacza się niekonwencjonalnym wy
konaniem, wysoką jakością oraz dużą estetyką,

w kategorii gmin i miast powyżej 70 tys. mieszkańców
Gminie Miastu Szczecin za wykonanie iluminacji Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec
Równocześnie w uznaniu szczególnych walorów technicznych i wykonawczych Komisja Kon
kursowa przyznała Nagrodę Specjalną: urzędowi Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
za przebudowę oświetlenia obszaru zabytkowego- ul. Jodłowa
Przyznano także pierwsze, drugie oraz trzecie nagrody, a także wyróżnienia.
Nagrody Główne wręczał Wiceminister Infrastruktury, Pan Olgierd Dziekoński.
KONKURS OBIecujące ŚWIATŁO 2010
Już po raz drugi Wystawcy Targów ŚWIATŁO mogli wziąć udział w konkursie organizowa
nym przy współpracy z OBI - jedną z największych w Polsce i Europie sieci sklepów
oświetleniowo-budowlanych.
Kategoria: Oprawy o stylistyce tradycyjnej i nowoczesnej:
I miejsce uzyskały ex aequo: firma LUMINEX za lampę wiszącą FORMA VENGE oraz firma
NAVE POLSKA Sp. z o.o. za lampę wiszącą YOUNG LIVING
Kategoria: Oprawy innowacyjne
I miejsce przyznano firmie LANGE ŁUKASZUK za lampę wewnętrzną z czujnikiem ruchu wy
sokiej częstotliwości RS 16
Kategoria: Oprawy nowatorskie, niekonwencjonalne w tym również funkcjonujące
prototypy
I miejsce uzyskała firma WOJNAROWSCY Sp. z o.o. za Serię LONG 3x2
Zwycięskie produkty zostaną wprowadzone do sprzedaży w sklepach OBI na terenie całej
Polski.
KONKURS NA NAJLEPSZE STOISKO
W trakcie Targów ŚWIATŁO 2010 odbył się Konkurs na Najlep
sze Stoisko targowe. Oceniane były wszystkie stoiska targowe.
Powołane jury nominowało do nagrody dziesięć stoisk, spośród
których zwycięzców wybrali sami wystawcy:
I Nagrodę otrzymała Firma ROSA
II Nagrodę otrzymała Firma LUMINEX
III Nagrodę otrzymała Firma SPOT-LIGHT
Szczegółowe informacje na temat wyników konkursów znaj
dują się na www.lightfair.pl

ORGANIZACJA TARGÓW
Organizator Targów:
Agencja SOMA
Współorganizatorzy:
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Patronat:
Ministerstwo Gospodarki
Fundator Nagród Głównych:
Prezydent RP Lech Wałęsa
Organizacje i instytucje patronujące, wspierające i współpracujące:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Architektów
RP, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysło
wych, Polska Izba Hotelarstwa, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Instytut Energetyki Od
nawialnej, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.
Złoty Sponsor Targów i Konferencji:
Spot-Light, Tarmled
Sponsorzy Targów:
ATP Iluminacion, Osram, Skoff, Wojnarowscy, Spectrum, El-It, Lug, Schreder, TM Technologie,
Leds Polska, Elgo, Brilux, Awex, Biaglass, Lange Łukaszuk, Steinel, Kromiss - Bis, Europoles
Patroni i partnerzy medialni Targów:
Elektrosystemy, Elektro instalator, Nowa Elektrotechnika, Napędy i Sterowanie, Utrzymanie
Ruchu, Italian Lighting, Compolux, Inpe, Czysta Energia, Autostrady, Infrastruktura, wortal
branżowy-energoelektrotechnika.pl, Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Pomiary-Au
tomatyka-Kontrola, Fachowy Instalator, Fachowy Elektryk, Gazeta Narzędziowa, Wiado
mości Elektrotechniczne, Inframedia, Automatyka-Podzespoły-Aplikacje, Mosty, Elektronika
Praktyczna, Dossier Componenti, FLARE, Urban Design, Mieszkanie i Wspólnota, Gazeta
Samorządu i Administracji, Oświetlenie, Elektronik, oświetlenie.info, Rynek Elektryczny, Ar
kadia Press, Katalog Inżyniera, Zawód Architekt, portal handlowy - elektrotechniczny.pl, li
ghting.pl, ise.pl, instalacjebudowlane.pl, oświetlenie.pl, luxmarket.pl, oświetlanie.pl,
ogrzewnictwo.pl, klimatyzacja.pl, wydawnictwo Pekra, audytorzyenergetyczni.pl, wentyla
cyjny.pl, lighting.com.pl, falowniki.info, biomasa.pl, serwis internetowy – www.automatykabudynkowa.com, windpower.com.pl, agroenergetyka.pl, archimania.
NASTĘPNA EDYCJA TARGÓW
Kolejna edycja Targów ŚWIATŁO odbędzie się w dniach 23-25 marca 2011 r. w War
szawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.
Wszystkich zainteresowanych udziałem, zarówno wystawców jak i odwiedzających, którzy
chcieliby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych
www.lightfair.pl oraz do kontaktu z organizatorem Targów:
tel: 22 649 76 69/71
fax: 22 649 76 83
e-mail: info@lightfair.pl
www.lightfair.pl

