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Międzynarodowe targi to doskonałe miejsce do nawiązywania 
kontaktów pomiędzy sprzedającymi i kupującymi, ponieważ 
dają możliwość szczegółowego przedstawienia oferty. To wła-
śnie na tego typu imprezach mamy szansę dotarcia do klientów, 
którzy być może nigdy nie zawitaliby do biur sprzedaży i nie za-
poznaliby się z naszą ofertą. Takie spotkania w miłej atmosferze 
są też okazją do prowadzenia fachowych dyskusji i zawierania 
nowych znajomości, pomocnych w przyszłej współpracy.

Właśnie pod tym względem późnowiosenne miesiące były 
bardzo owocne dla naszej firmy. Byliśmy obecni na trzech 
największych specjalistycznych imprezach targowych sektora 
budownictwa przemysłowego, drogowego i wodno-kanalizacyj-
nego w Polsce, Europie i na świecie.

W dniach od 23 do 29 kwietnia po raz pierwszy uczestniczy-
liśmy na Międzynarodowych Targach Specjalistycznych Ma-
szyn Budowlanych, Maszyn do Pozyskiwania Surowców Bu-
dowlanych, Maszyn Górniczych, Pojazdów Specjalistycznych 
oraz urządzeń Stosowanych w Budownictwie BAUMA 2007. 
Odbywały się one po raz 28. w Monachium. Są to największe 
targi tego typu na świecie – w tegorocznej edycji wzięło udział 
500 tys. osób, w tym 160 tys. zza granicy, a swoje produkty 
prezentowało 3041 firm z 49 krajów. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Usługowe „WYKOPY-SERWIS” Sp. z o.o. było jedną z 10. 
firm wystawienniczych reprezentujących Polskę. Nasze stano-
wisko było usytuowane wschodniej części targów i zajmowało 
powierzchnię 70 m2. Przez cały tydzień odwiedziło nas ok. 700 
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osób oraz 120 firm. Nawiązaliśmy nowe i bardzo ciekawe znajo-
mości z przedstawicielami firm z Polski i za granicy, z którymi 
– mamy nadzieję – nawiążemy ścisłą współpracę.

W tym roku na BAUMIE zaprezentowaliśmy nasze szalunki 
słupowe OWS-7A do głębokości 6,3 m i OWS-5AN do głęboko-
ści 4,8 m oraz szalunki liniowe typu boks (przeznaczone do 
płytkich wykopów) z kilkoma odmianami rozpór: boks 3,0 m x 
wys. 2,0 m z nadstawką dł. 3,0 m x wys. 1,0 m, boks aluminio-
wy dł. 2,5 m x wys. 2,0 m, a także agregat próżniowy. Targi te 
zrobiły na nas ogromnie wrażenie swoim fachowym przygoto-
waniem i organizacją, ciekawymi konferencjami, wykładami 
i pokazami dla branży budowlanej. Już teraz zapraszamy Pań-
stwa na targi BAUMA 2010, które odbędą się w dniach 19–25 
kwietnia.

Następną imprezą targową, podczas której można było od-
wiedzić nasze stoisko, były Targi AUTOSTRADA-POLSKA, 
odbywające się w dniach 16–18 maja w Kielcach. Była to już 
13. edycja tych targów, w tym roku zaprezentowało się 753 wy-
stawców z 223 krajów. Są to największe targi sektora drogownic-
twa w Polsce i jedne z największych w Europie. Jednocześnie 
z Targami Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 
odbywały się Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjali-
stycznych MASZBUD, Targi Infrastruktury Traffic Expo oraz 
Wystawa Technologii i Infrastruktury Lotnisk TIL. Również 
na tych imprezach zaprezentowaliśmy OWS-7A do głębokości 
6,3 m, OWS-5AN do głębokości 4,8 m, boks dł. 3,0 m x wys. 2,0 m 
z nadstawką dł. 3,0 m x wys. 1,0 m, boks aluminiowy dł. 2,5 m x 
2,0 m oraz agregat próżniowy.

Także dzięki tej imprezie mieliśmy możliwość spotkania się 
z naszymi obecnymi klientami nie tylko z okolic centralnej oraz 
południowo-wschodniej Polski, odnowienia starych znajomości 
i zawiązania nowych, owocujących rozwijającą się współpracą 
naszych przedsiębiorstw.

Zaprezentowaliśmy się również na Międzynarodowych Tar-
gach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-
KAN w Bydgoszczy, zorganizowanych już po raz 15. w dniach 
29–31 maja. Ta największa impreza wystawiennicza branży wod-
no-kanalizacyjnej w Polsce zgromadziła 403 wystawców. W tym 
roku patronat nad nią objęła minister rozwoju regionalnego 
Grażyna Gęsiecka oraz minister środowiska Jan Szyszko. Tar-

gi WOD-KAN są szczególnie ważne dla naszej firmy, ponieważ 
podczas ich trwania możemy dotrzeć nie tylko do firm prywat-
nych firm wodociągowo-kanalizacyjnych, ale też przedstawicie-
li samorządów. Nasze stanowisko wystawiennicze budziło bar-
dzo duże zainteresowanie wśród zwiedzających, czym jesteśmy 
bardzo usatysfakcjonowani.

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim osobom i firmom 
odwiedzającym nasze stoiska podczas imprez  wystawienni-
czych i targowych. Zapraszamy do współpracy i odwiedzenia 
nas na targach w Płowdiw w Bułgarii, w dniach od 24 do 29 
września 2007 r.

Informujemy, że z dniem 13 sierpnia br. zmieniliśmy nazwę fir-
my na KOPRAS Sp. z o.o. Aktualnie pozostają wszystkie telefony 
i adresy kontaktowe, włącznie z siedzibą spółki we Wronkach, 
ul. Szklarnia 7. Nie zmieniaję się również numery rejestracyjne 
firmy (NIP, KRS, Regon) oraz numer konta bankowego.
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