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TARGI SECUREX 2022 POD HASŁEM „ZABEZPIECZ SWÓJ SUKCES” 

25-27 kwietnia 2022 – warto zapamiętać tę datę! To właśnie w tych dniach na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpocznie się spotkanie specjalistów z branży 

zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwa, ochrony budynków, osób i mienia. Targi Securex  

a w raz z nimi POZNAŃ MEDIA EXPO,  powracają po niemal czteroletniej przerwie 

wraz z blokiem Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, 

Międzynarodowmi Targami Instalacyjnymi INSTALACJE, Międzynarodowymi 

Targami Energii Odnawialnej GreenPOWER oraz Międzynarodowymi Targami 

Energetyki EXPOPOWER. 

Wracamy pełni nowej energii 

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex to od lat jedno z najważniejszych wydarzeń 

biznesowych skierowanych dla branży zabezpieczeń w Europie. Rozmiar i różnorodność 

ekspozycji zapewniają firmy oferujące szeroki wachlarz produktów, usług i innowacyjnych 

rozwiązań. To tutaj swój asortyment prezentują liderzy rynku oraz przedsiębiorstwa 

rozwijające się, wyspecjalizowane w tworzeniu dedykowanych systemów zabezpieczeń dla 

poszczególnych sektorów. Zakres tematyczny targów obejmuje zagadnienia związane  

z bezpieczeństwem budynków, osób, mienia i cyberprzestrzeni. Zwiedzający mogą liczyć na 

przegląd ofert czołowych dostawców produktów i usług z zakresu: 

 urządzeń i systemów alarmowych przeznaczonych do ochrony przed włamaniem, 

napadem i kradzieżą (SSWiN); 

 urządzeń i systemów kontroli dostępu; 

 urządzeń i systemów telewizji użytkowej (CCTV), monitoringu wizyjnego; 

 elektronicznych systemów zarządzania budynkiem – inteligentny budynek (BMS); 

 mechanicznych systemów zabezpieczeń; 

 systemów łączności i zarządzania w stanach kryzysowych; 

 systemów ochrony danych – ochrony informacji; 



 

 

 zabezpieczeń technicznych i systemowych; 

 systemów wykrywania i zwalczania przestępczości; 

 usług z zakresu ochrony i nadzoru; 

 wyposażenia i sprzętu dla służb mundurowych. 

Wykłady, prelekcje i konsultacje 

Targi Zabezpieczeń SECUREX to jednak nie tylko prezentacja najnowszej oferty 

wystawców. Warto poświęcić swój czas bogatej ofercie warsztatów, wykładów i prelekcji. 

Wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszeniem 

Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego zapraszamy na trzydniowe doradztwo i konsultacje 

w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz 

cyberbezpieczeństwa.  Obejmą one m.in. wykłady: Macieja Jędrzejewskiego -  eksperta 

ochrony danych osobowych, Piotra Theima - eksperta ochrony informacji niejawnych,  

ppłk Marka Pawłowskiego - specjalisty ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Piotra 

Słupczyńskiego - wykładowcy, pełnomocnika ds. OIN, dziennikarza i szkoleniowca,  

płk. Tadeusza Koczkowskiego – prezesa KSOIN i SWBN.  

Pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX warto poświęcić 

swoją uwagę  debacie „Bezpieczna Firma – Nowoczesne Technologie” zorganizowanej przez  

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskie Forum 

Biznesu. Drugiego dnia targów zapraszamy z kolei do udziału w konferencji 

„Cyberbezpieczeństwo w systemach zabezpieczeń technicznych - priorytet dla infrastruktury 

krytycznej” współorganizowanej przez Polską Izbę Systemów Alarmowych oraz  

C&C Partners.  

Tego dnia także Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 

oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zapraszają na 

konferencję techniczną pt. „Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie 

i eksploatacja”. Konferencja adresowana jest szczególnie do projektantów branżowych, 

inżynierów budownictwa i pożarnictwa, architektów, rzeczoznawców  

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej, firm zajmujących się instalowaniem systemów 



 

 

przeciwpożarowych, a także właścicieli i zarządzających obiektami. Patronat medialny nad 

wydarzeniem objął kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”. Warto dodać, że podobnie, jak  

w ubiegłych latach udział w targach SAWO i SECUREX dla przedstawicieli służb 

mundurowych jest bezpłatny. 

Spotkania i pokazy specjalne 

Dla fanów służb specjalnych, szpiegowania oraz wywiadu przygotowaliśmy spotkanie  

z Piotrem Niemczykiem,  byłym Zastępcą Dyrektora Wywiadu UOP, byłym Wiceministrem 

Gospodarki, komentatorem i publicystą. Autorem książek: „Krótki kurs szpiegowania”, 

„Szósta rano. Kto puka. Jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo policyjne”, „Pogarda. 

Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce”. Po spotkaniu możliwe będzie 

uzyskanie autografu autora.  

Dla osób poszukujących mocnych wrażeń przygotowaliśmy wraz z Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego miejsce pracy operatora numeru 112. Zwiedzający będą mogli wziąć udział  

w specjalnych pokazach z możliwością podjęcia próby wcielenia się w pracownika  

i sprawdzenia swoich umiejętności psychomotorycznych w warunkach  zbliżonych do 

realnych.  

Na stoisku Polskiej Izby Ochrony zainteresowane osoby będą mogły także spróbować swoich 

sił na specjalnej strzelnicy przygotowanej przez Centrum Szkoleniowego Służb Ochrony 

DELTA. 

Zainstaluj się w świecie fachowców 

Wydarzenia związane z Targami SECUREX połączone są z blokiem targów EXPOPOWER  

i SAWO, INSTALACJE, GREENPOWER. To największe i najważniejsze wydarzenie dla 

branży zabezpieczeń, OZE, ciepłowniczej, wentylacyjnej, chłodniczej i sanitarnej w 2022 

roku! 

Targi INSTALACJE i GREENPOWER kompleksowo prezentują ofertę wiodących 

producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług z zakresu odnawialnych źródeł 

energii w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. Istotne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu 

techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej.  

https://instalacje.com/pl
https://greenpower.mtp.pl/pl/


 

 

Zakres tematyczny Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER obejmuje szeroką 

gamę zagadnień związanych z energetyką przemysłową, ale również systemami automatyki, 

sterowania oraz instalacji niskiego napięcia. 

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO są okazją do 

prezentacji najnowszych dokonań polskich i zagranicznych producentów sprzętu  

i wyposażenia służącego bezpieczeństwu, ochronie zdrowia i pracy. To również idealne 

miejsce dla przedstawienia zaawansowanych technologii wykorzystywanych w ratownictwie 

specjalistycznym i w branży BHP.  

Bilet zakupiony na Targi Securex uprawnia do zwiedzania ekspozycji całego bloku wydarzeń: 

Instalacje, Green Power, Expopower, SAWO. 

Więcej informacji: www.securex.pl. Do zobaczenia w Poznaniu! 

 

Kontakt dla mediów: 

Patrycja Malicka 

Specjalista ds. PR 

patrycja.malicka@grupamtp.pl 

+48 691 027 614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://expopower.pl/pl
https://www.targisawo.pl/pl
http://www.securex.pl/

