
Za nami trzecia edycja Śląskich Targów WIATR i WODA
Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w 3. edycji Śląskich Targów Sportów Wodnych 
WIATR i WODA, które odbyły się w dniach 12-14 października 2018 roku w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym. Miastem Współgospodarzem Targów były Katowice, organizatorem 
spółka YACHT EXPO, organizatorem wykonawczym – firma Murator EXPO. Magazyn Sportów 
Wodnych „Żagle” był partnerem Targów. Ponad 100 wystawców zaprezentowało swoje 
produkty i usługi związane z żeglarstwem, jachtingiem motorowym i kajakarstwem a 3. Śląskie 
Targi WIATR i WODA odwiedziło blisko 9 000 gości.

Śląsk jesienną stolicą żeglarstwa w Polsce

Śląska edycja Targów WIATR i WODA w Katowi-

cach organizowana od 2016 roku to odpowiedź 

na potencjał regionu, jednego z najsilniejszych  

i najaktywniejszych okręgów żeglarskich w Polsce. Or-

ganizując 3. edycję Targów szczególną uwagę zwró-

ciliśmy na promocję wydarzenia nie tylko wśród 

przedstawicieli branży przemysłu jachtowego, lecz 

przede wszystkim w kręgach miłośników sportów 

wodnych i rekreacji na wodzie. Intensywna Kampa-

nia reklamowo-informacyjna Targów obejmowała 

współpracę z mediami tematycznymi (magazy-

ny Żagle, Wiosło, Wiatr, Podróże), jak i popularnymi 

dziennikami skierowanymi do szerokiej grupy od-

biorców (Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, Gazeta 

Wyborcza, Super Express), zarówno w ich papie-

rowych oraz internetowych wydaniach. Kampania 

promocyjna Śląskich Targów WIATR i WODA oparta 

była na spójnych działaniach marketingowych, wy-

korzystywanych przez Murator EXPO w promocji 

Targów również w Warszawie i Gdyni, wśród których 

są m.in. billboardy w wyselekcjonowanych miej-

scach w Katowicach i aglomeracji śląskiej, kampania 

plakatowa na miejskich słupach ogłoszeniowych 



czy spoty w komunikacji miejskiej. Ponadto infor-

mowaliśmy o Targach na antenach TVP Katowice, 

TV SILESIA, Polskiego Radia Katowice i Radia ESKA. 

Aktywnie wykorzystywaliśmy profil Targów WIATR  

i WODA na Facebooku liczący ponad 26,5 tys. fanów 

jako źródło wszelkich informacji o Śląskich Targach 

Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2018. 

Ponadto, wstęp wolny w piątek 12 października miał 

dodatkowo przyciągnąć uwagę żeglarzy z regionu  

i miłośników sportów wodnych, zachęcić do udzia-

łu w imprezie.

Oferta wystawców 

i program wydarzeń towarzyszących 

Ponad 100 wystawców zaprezentowało interesują-

cą ofertę łodzi, jachtów oraz nowoczesnego sprzętu  

do uprawiania sportu i rekreacji na wodzie, a wśród 

nich m.in. PARKER Poland, Power Boats Poland,  

Horyzont, Pro Kajak, Mazuria, V-Marine, GM  

Yachting, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Balt 

Yacht, Northman, Multi Yachts, Sea Help. 

Tradycyjnie, Śląskie Targi WIATR i WODA to oprócz 

ciekawej ekspozycji wystawców, spotkania z wy-

jątkowymi gośćmi, m.in.: Szymonem Kuczyń-

skim, Krystianem Szypką, Rafałem Moszczyńskim,  

Maciejem Cylupą, Jerzym Radomskim i Adamem 

Grzegorzewskim. W programie Targów znalazła  

się również rozmowa z Kapitanem Krzysztofem  

Baranowskim o żegludze oceanicznej, który swoimi 

opowieściami przyciągnął liczną grupę fanów. 

Gwoździe Targów i nie tylko

Redakcja magazynu „Żagle” wręczyła w Katowicach 

Gwoździe Śląskich Targów WIATR i WODA - prestiżowe 

nagrody przyznawane produktom wyróżniającym 

się na Targach innowacyjnością, designem, jakością 

wykonania i funkcjonalnością. Wśród laureatów są:  

w kategorii Jacht Żaglowy – Erplast Opitlene, zgłoszo-

ny przez firmę S-KONCEPT & Join US; w kategorii Jacht 

Motorowy – Northman 1200 zgłoszony przez Stocz-

nię Northman; w kategorii Osprzęt i Wyposażenie  

– Silnik zaburtowy Mercury 20, zgłoszony przez Firmę 

Parker Poland. Redakcja ogłosiła również nominacje  

w Konkursie „Jachtowy Produkt Roku”, organizowa-

nym pod patronatem firmy KOTNIZ. Rekomendując, 

z pomocą ekspertów, najciekawsze i najbardziej in-

nowacyjne produkty staramy się przyciągnąć uwagę 

wodniaków, zachęcić do odwiedzenia Targów i zain-

teresować publiczność wyróżnionym osprzętem czy 

wyposażeniem niezbędnym do uprawiania sportów 

wodnych. 



tematykę najnowocześniejszych napędów hybrydo-

wych, paneli fotowoltaicznych oraz innowacyjnych 

napędów elektrycznych w żeglarstwie.

Dziękujemy Państwu za udział w 3. edycji Śląskich 

Targów WIATR i WODA oraz konferencji Marine  

Industry Forum.

Już teraz zapraszamy do Warszawy na 31. edycję Tar-

gów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, 

która odbędzie się w dniach 28 lutego – 3 marca 2019 

roku w Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 

12/14. 

Marine Industry Forum

3. edycji Śląskich Targów WIATR i WODA towarzy-

szyło dwudniowe forum technologiczne Marine 

Industry Forum. Tematem przewodnim tegorocznej 

konferencji były innowacyjne autonomiczne jed-

nostki pływające – nowy trend na światowym ryn-

ku, zarówno w segmencie komercyjnym, jak i woj-

skowym. Podczas piątkowych spotkań B2B i panelu 

dyskusyjnego, goście specjalni z kraju i zagranicy 

zgodnie potwierdzili, że polski przemysł jachtowy 

jest w stanie produkować jednostki bezzałogowe 

(USV). Podczas sobotnich prelekcji w ramach Marine 

Industry Forum prelegenci przybliżyli słuchaczom 

organizator organizator 
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