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Czekolada nazywana jest brązowym zło-
tem branży cukierniczej. Dlatego po raz pierw-
szy na ogólnopolskich targach stawiamy ją na 
piedestale, oferując Państwu mistrzowskie 
pokazy, najlepsze surowce i sprzęty do pracy 
z nią. Salon Czekolady to wyjście naprzeciw 
rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty 
premium, których czekolada jest nieodłącz-
nym elementem.

Czas na czekoladę!



To  specjalna  przestrzeń na  SweetTARGach, 
w której znajdą Państwo wystawców oferujących 
doskonałą czekoladę. W  tym również czekoladę 
rzemieślniczą produkowaną w Polsce! To także mi-
strzowskie pokazy – tworzenia  monoporcji, pralin 
oraz trufli, a nawet samej czekolady! To garść wie-
dzy na temat temperowania, a także profilach sma-
kowych czekolady.

Czym jest Salon Czekolady



Szukasz do swojej kawiarni czekoladziarkę? 
Chcesz rozpocząć przygodę z tworzeniem 
swojej własnej czekolady? A może interesu-
je Cię robienie pralin? Zapraszamy do odwie-
dzenia Salon Czekolady zarówno właścicie-
li cukierni, jak też cukierników, którzy chcą 
wejść głębiej w świat tego genialnego pro-
duktu. Zapraszamy też wystawców, którzy 
chcą zagościć w tej wyjątkowej przestrzeni.

Dla kogo? Co oferujemy?



Strefa Kultury powstała na terenie dawnej kopal-
ni „Katowice” ukazuje ogrom przemian, jakie zaszły 
w ostatnich latach w mieście. Nieopodal Spodka, w 
miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu wydobywa-
no węgiel, powstało imponujące Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe wraz z znajdującą się na da-
chu zieloną doliną. Międzynarodowe Centrum Kon-
gresowe powstało w sercu Strefy Kultury, nowej 

Lokalizacja

zrewitalizowanej przestrzeni, w sąsiedztwie kul-
towego Spodka i niezwykłych obiektów: siedziby 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra-
dia i Muzeum Śląskiego. Katowicki Spodek to cią-
gle symbol miasta i architektoniczna perła. Oprócz 
największych wydarzeń sportowych, odbywają się 
tu koncerty, konferencje, kongresy i targi.



Targi  Cukiernicze, Piekarskie i  Lodziarskie  
SweetTARGi  to  największe wydarzenie branżowe 
na południu Polski, gromadzące co roku ponad 6000 
zwiedzających z kraju i zagranicy. Kilkuset wystaw-
ców prezentuje maszyny, komponenty i wyroby go-
towe, prowadząc ponadto  specjalistyczne szkole-
nia, warsztaty i pokazy innowacji z branży. Targi są 
dla  producentów  i  rzemieślników  unikalną okazją 
do wymiany doświadczeń, rozwoju technologii pro-
dukcji i pozyskania nowych rozwiązań do parku ma-
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szynowego. Impreza  od lat utrzymuje wysoki  po-
ziom merytoryczny – co  potwierdzają Uczestnicy, 
zapraszając do współpracy mistrzów cukiernictwa, 
piekarnictwa  i  lodziarstwa, a  także szkoły zawo-
dowe kształcące adeptów  branży. Targi  orga-
nizowane są w  nowoczesnych przestrzeniach 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Ka-
towicach i  są wyjątkową okazją do  zapozna-
nia się i skorzystania z bogatej oferty producentów  
i dostawców rozwiązań z całego świata.
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