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Popularne: Głosy odnośnie GaLaBau 2016 
 

Od 14 do 17 września 2016r. w Centrum Targowym Norymberga odbyła się 

GaLaBau, Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Zieleni Urbanistycznej i 

Wolnych Przestrzeni. Zespół PR targów GaLaBau odwiedził hale i spytał 

niektórych wystawców o to, jakim sukcesem były dla nich targi: 

 

Uwe Küchenmeister, Terenowy Kierownik Sprzedaży, Etesia, Francja 

„Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a mianowicie  specjalistów z 

całego świata. Oprócz zainteresowanych z Europy, w celu zasięgnięcia informacji 

odwiedzili nas nawet Chińczycy i Hindusi. Przeprowadziliśmy wiele intensywnych 

rozmów z przedsiębiorcami GaLaBau i wyspecjalizowanymi handlowcami. Dla 

naszej branży GaLaBau są absolutnie wiodącymi targami. Oczywiście będziemy 

tutaj również w 2018 r.“ 

 

Martin Schmitz, Kierownik ds. Dystrybucji, Kubota GmbH, Niemcy 

„GaLaBau 2016 przebiegła dla nas bardzo pomyślnie. Przede wszystkim w dwóch 

pierwszych targów przeprowadziliśmy już liczne rozmowy sprzedażowe. Ale 

zasadniczo GaLaBau ponownie zapunktowała bardzo wysoką jakością 

odwiedzających. Dla nas GaLaBau jest i pozostanie wiodącymi targami w 

dziedzinie zieleni i wolnych przestrzeni.” 

 

Tobias Brenker, European Market, TREX Company, Inc., USA 

„Dla europejskiego rynku GaLaBau stanowi optymalną platformę. Po raz pierwszy 

byliśmy wystawcami i zaraz mogliśmy przeprowadzić wiele bardzo konkretnych 

rozmów. Szczególnie spodobała nam się barwna mieszanka odwiedzających. 

Nasze stanowisko odwiedzili nie tylko wyspecjalizowani handlowcy, ale również 

architekci. Tym samym po targach oczekujemy dobrych transakcji i weźmiemy w 

nich udział również w 2018 r.” 

 

Georg Engelke, Mistrz leśnictw / sprzedaż, Szkólki Leśne Lappen, Niemcy 

„Główne centrum naszego zainteresowania na GaLaBau zorientowane jest na 

pielęgnowaniu relacji z klientami. I w 2016 r. udało się to ponownie w sposób 

optymalny. Dodatkowo mogliśmy pozyskać kilku nowych klientów i odczuć 

większą międzynarodowość odwiedzających nas specjalistów. Nie ulega 

wątpliwości, że zjawimy się tutaj ponownie w 2018r.” 
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Jeroen Reinderink, Account Manager, Niemcy, Yalp, Holandia 

„Z naszymi aktywnymi produktami zabawkowymi i sportowymi jesteśmy aktywni 

na niemieckim rynku dopiero od dwóch lat i jesteśmy bardzo zadowoleni z 

przebiegu targów. Naszych produktów trzeba po prostu doświadczyć. Zakres 

tematyczny placów zabaw na targach GaLaBau oferuje do tego celu optymalną 

platformę. Jako wystawiający się na targach po raz pierwszy, cieszyliśmy się z 

dużego zainteresowania gości i jeszcze na miejscu zawarliśmy kilka 

bezpośrednich umów. Czy można chcieć coś więcej?” 

 

Holger Jansen, Kierownictwo przedsiębiorstwa, Götterfunken, Niemcy 

„Znam GaLaBau nie od wczoraj, ale z moim własnym innowacyjnym 

przedsiębiorstwem w segmencie designu byłem tutaj po raz pierwszy. Jestem 

bardzo wdzięczny za wsparcie Federalnego Ministerstwa Gospodarki, ponieważ 

inaczej udział w tych szczególnych targach byłby nieosiągalny. Jakość i ilość 

rozmów była bombowa. Nasze stoisko odwiedzili liczni importerzy, ale również 

zainteresowani budowlańcy i architekci, a nasz materiał informacyjny został 

wyczerpany jeszcze przed końcem targów. Dla zielonej branży GaLaBau jest i 

pozostanie wiodącymi targami.“ 

 

Katja Lehmann, Dział Specjalistyczny Greenkeeping, DEULA Rheinland 

GmbH, Centrum Kształceniowe, Niemcy 

„Naszym asortymentem obsługujemy na GaLaBau niszowy segment. Mimo to 

stanowi ona dla nas obowiązkowe wydarzenie. Liczba odwiedzających stoisko 

była umiarkowana, jakość rozmów za to na najwyższym poziomie. Ponad to 

spotkaliśmy tutaj kilku naszych dawnych uczniów w zawodzie i dbaliśmy o 

utrzymanie zawartej już partnerskiej współpracy. Będziemy tam również w 2018 r. 
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