
FLORIAN
Targi branżowe pożarnictwa, ochrony 
przeciwpożarowej i zabezpieczenia 

przed katastrofami

Lokalizacja targów
W tym roku miejsce organizowanej imprezy zmienia się z
Halle (Sachsen-Anhalt) na Drezno. Tym samym umożliwia się
wystawcom i uczestnikom otworzenie się na nowe rynki.
Sachsen ze swoimi granicami z państwami UE: Polski i
Czech gwarantuje interesujące rozmowy i nowe kontakty.
Drezno, jako stolica kraju związkowego i siedziba rządu kraju
związkowego, oferuje krótką drogę dotarcia do decydentów.
Targi i atrakcje turystyczne Drezna są dla podróżujących
służbowo, wystawców i uczestników kongresu dodatko-
wym impulsem do odwiedzenia metropolii nad Łabą. 

Dane i fakty dotyczące lokalizacji targów
Zasięg: Niemcy Środkowe (Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen), Brandenburg + Berlin, Bayern, 
Państwa UE: Polska, Czechy, Słowacja

Sachsen – zwycięzca w rankingu niemieckich krajów
związkowych 2004 INSM – Inicjatywa Nowa Socjalna
Gospodarka Rynkowa (1,2 % wzrost kwoty inwestycji,
1. miejsce: udział procentowy w inwestycjach budżetów
publicznych)

Rankingi miast europejskich 2004: Drezno ze wszystkich
dużych miast wschodnioniemieckich najlepiej dało sobie
radę z przemianami strukturalnymi- Feri Research GmbH

Jednostka komunalna roku 2004 – nagroda
Wschodnioniemieckiego Stowarzyszenia ds. Kas
Oszczędnościowych i Obrotów Żyrowych, niemiecki
Städtetag poleca Drezdeńskie Forum Komunalne innym
jednostkom komunalnym

Drezno jest stolicą kraju związkowego: decydenci mają
krótką drogę/ są na miejscu (saksoński rząd państwowy,
kancelaria państwa, saksoński parlament krajowy, 
prezydium rządu, administracja miasta)

Drezno jest metropolią sztuki i „Miastem Nauki 2006“:
osiem szkół wyższych, trzy Instytuty Maxa-Plancka,
cztery Leibniza i dziewięc Instytutów Fraunhofera

Imprezy ze znakiem jakości
ORTEC Messe und Kongress GmbH jest członkiem 
stowarzyszenia firm, do którego należą również targi w
Halle i Gießen. Poprzez dobrowolne wdrożenie zarządzania
jakością wg DIN EN ISO 9001:2000 gwarantujemy naszym
klientom jakośc i ukierunkowanie na klienta, włącznie ze
stałym procesem ulepszania.

– symbol naszej filozofii firmy – szybko, uprzejmie i nie 
biurokratycznie!

Miejsce
TARGI DRESDEN
Ostragehege, Messering 6

Termin
28. – 30. września 2006
codziennie w godz. 9 – 17

Organizator

ORTEC Messe und Kongress GmbH
Bertolt-Brecht-Allee 24
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email: florian@ortec.de
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Mitglied im Landesfeuerwehrverband Sachsen-
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FLORIAN 2006

W roku 1997 odbyła się z sukcesem pierwsza impreza 
targowa  FLORIAN w Dreżnie. Po roku 1998 następowały
stałe zmiany lokalizacji w Niemczech Środkowych (Erfurt,
Cottbus, Halle/Saale). W roku 2006 FLORIAN w połączeniu z
targami kongresowymi aescutec® wróciły do punktu wyjścia.
Drezno ze swoimi atrakcjami turystycznymi, takimi jak
powstały na nowo kościół Frauenkirche, dzielnica nowego
rynku (Neumarkt), Semper opera i Zwinger, jest już samo w
sobie dużą zachętą, aby odwiedzić targi FLORIAN. Rozwój
ekonomiczny zeszłych lat i położenie Freistaat Sachsen –
teraz w sercu większej Unii Europejskiej – otwierają uczest-
nikom targów FLORIAN nowe potencjały.
FLORIAN – jedyne targi specjalistyczne tej branży w
nowych niemieckich krajach związkowych – w nowej 
lokalizacji targów- Dreżnie- stoją przed obliczem
następujących faktów:

Zwiększone wymagania dotyczące straży pożarnych i
służb ratunkowych poprzez zmiany globalne i polityczne
(mnogość zewnętrznych zjawisk przyrodniczych, zagro-
żenie atakami terrorystycznymi, wytyczne/przepisy UE)

Pilnie potrzebne inwestycje dla techniki specjalnej,
ochrony przeciwpowodziowej, nowoczesnych stano-
wisk dyspozytorskich

Reformy ministerialne i komunalne – redukcja personelu,
oszczędność kosztów, nowi decydenci ds. zakupów

Rozwój demograficzny – Problemy personalne w 
obsadzaniu stanowisk w systemie ochotniczym

Argumenty, które przemawiają za
uczestnictwem

Jedyne targi specjalistyczne tej branży w nowych 
niemieckich krajach związkowych
Wyjątkowość – wyłączna pozycja wśród targów 
specjalistycznych tej branży w targach jesiennych 2006
Nowa lokalizacja targów – nowe grupy docelowe,     
nowe zapotrzebowanie, zwiększony zasięg
Miejsce spotkania grup docelowych (decydenci,  
użytkownicy)
Kompetencja poprzez współpracę ze związkiem, 
stowarzyszeniami krajowymi i radą branżową
Zazębienie się targów i kongresu z kontaktami z   
klientami kluczowymi, dobra możliwość akwizycji    
nowych klientów
Efekty synergii poprzez równoległą imprezę targową
aescutec® - przedstawienie szerokiego współdziałania
wszystkich służb ratowniczych

Zwiedzający – Grupy docelowe 
Decydenci straży pożarnej, ratownictwa, ochrony 
cywilnej i zabezpieczenia przed katastrofami z Niemiec
Środkowych (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen),
Brandenburg + Berlin, Bawaria i graniczące państwa
UE: Polska, Czechy, Słowacja
Decydenci z ministerstw, miast i gmin
Członkowie zawodowych i ochotniczych straży 
pożarnych
Policja
Wojsko
Architekci i planiści

Oferta

stanowiska dyspozytorskie i technika sygnalizacji
systemy sygnalizacji zagrożeń
ochrona przeciwpowodziowa
pojazdy i wyposażenia 
radio- i teletechnika
wyposażenia ochronne
zapobiegawcza i budowlana ochrona przeciwpożarowa
technika informacyjna i organizacyjna
stowarzyszenia, organizacje i usługi

Najistotniejsze zagadnienia tematyczne
ochrona przeciwpożarowa + planowanie 
zapotrzebowania ochrony przeciwpożarowej
radiofonia cyfrowa
jednostki ochotnicze
współpraca z UE, normy DIN, prawo zlecania
ochrona przeciwpowodziowa
stanowisko dyspozytorskie
lessons learned: piłka nożna WM 2006
MANV w przypadku dużych imprez
działania w sferze publicznej w przypadku katastrof 
koncepcje ćwiczeń
ostrzeganie ludności
współpraca  wojsko – straż pożarna 

Korzyści dla Państwa – nasz serwis
Opieka osobista i obszerne doradztwo już na
przedpolu Państwa uczestnictwa w targach
Planowanie, kształtowanie i wyposażenie Państwa
stoiska targowego
Listy kontrolne i dodatkowe oferty dotyczące
przygotowania udziału w targach
Pakiet serwisowy z plakatami, nalepkami i kartami
zaproszeniowymi
Oferty z możliwościami dalszej reklamy 
Usługi prasowe dotyczące Państwa wystąpienia na targach
Prezentacja w internecie z linkiem na Państwa strony 
internetowe
Pośrednictwo – hostessy, hotele i catering

Pozyskiwanie zwiedzających

Bezpośrednie zaproszenia dla kadry kierowniczej w
przedsiębiorstwach, instytucjach, ministerstwach, 
miastach i gminach
Obejmujący kraje związkowe mailing bezpośredni do
multiplikatorów, urzędów, zawodowych i ochotniczych
straży pożarnych, policji, wojska, ochrony cywilnej i
zabezpieczenia przed katastrofami
Mailing bezpośredni do organizacji pomocniczych i 
stowarzyszeń
Zaproszenia do sąsiednich państw UE
Regularna profesjonalna praca prasowa i PR, jak i
obszerna reklama o zasięgu obejmującym wszystkie
kraje związkowe
Ogłoszenia i strony specjalne w czasopismach branżowych
Nowości i imprezy na stronie www.messe-florian.de
Biuletyn Informacyjny Targów
Elektroniczna skrzynka prasowa dla wystawców

Patronat

BBK – Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe

DRK Generalsekretariat

Landesfeuerwehrverband Sachsen                 

Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt

Malteser Hilfsdienst e. V.

Thüringer Feuerwehrverband

THW – Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Rada branżowa

AGBF Sachsen

BBK – Bundesamt für Bevölkerungsschutz  
und Katastrophenhilfe

Brand- und Katastrophenschutzamt Dresden  

Brandschutzamt Leipzig

Institut der Feuerwehr von Sachsen-Anhalt

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Landesfeuerwehrverband Sachsen

Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt

Malteser Hilfsdienst e. V. Sachsen

Thüringer Feuerwehrverband

THW Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen, Thüringen

Stadt LeipzigStadt Leipzig

Św. FLORIAN – Patron strażaków, od którego 
pochodzi nazwa targów FLORIAN. Żył w 3. wieku 
po Chrystusie i zmarł śmiercią męczeńską.


