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PATRIOT PO RAZ PIERWSZY W TARGACH KIELCE
Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego wojsko
amerykańskie zaprezentuje system rakietowy Patriot. Chociaż wystawa w roku pandemii
może być mniej okazała niż zazwyczaj nie zabraknie ciekawych eksponatów czy
biznesowych rozmów na najwyższym szczeblu. Integralną częścią MSPO 2020 będzie
Brytyjska Wystawa Narodowa. Partnerem Strategicznym targów jest Polska Grupa
Zbrojeniowa. Po raz kolejny Salon został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Choć ﬁrma Raytheon prezentowała już poszczególne elementy systemu Patriot na poprzednich
targach, to wyrzutnia M901 pokazana będzie pierwszy raz. Razem z nią US Army zaprezentuje także
ośmiokołowy samochód taktyczny M908 HEMTT oraz zestawy pocisków rakietowych PAC-3. Wojsko
amerykańskie zaprezentuje również śmigłowiec szturmowy AH-64 Apache, planowany jest także
przelot nad Targami Kielce P8 Poseidon.
Brytyjska Wystawa Narodowa na MSPO 2020
Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego od 2004 roku są Wystawy Narodowe.
Dotychczas swój potencjał obronny prezentowało 13 państw: Niemcy, Norwegia, Francja, Izrael, USA,
Szwecja, Państwa Grupy V4, Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Izrael i Korea Południowa. Wielka
Brytania w roli Kraju Wiodącego wystąpi po raz drugi.

Bezpieczeństwo na MSPO 2020
Przemysł spotkań wraca do gry a organizatorzy koncentrują się na przygotowaniu i wdrożeniu
procedur, które umożliwią sprawne funkcjonowanie w nowej, biznesowej rzeczywistości.a

- W trosce o bezpieczeństwo naszych gości, wystawców i
zwiedzających nie tylko podczas MSPO, ale także wszystkich jesiennych
wydarzeń podjęliśmy szereg działań, które umożliwią bezpieczny udział w
organizowanych przez nas wydarzeniach. W Targach Kielce pojawiły się
wielofunkcyjne kabiny, wyposażone w funkcje mierzenia temperatury
oraz automatycznej dezynfekcji, tzw. dekontaminacji. Oprócz stosowania
innowacyjnych kabin, podczas MSPO zachowane zostaną również
niezbędne środki ostrożności m.in.: wzmożone czynności polegające na
regularnej dezynfekcji często dotykanych elementów infrastruktury.
Podczas jesiennych wydarzeń przed wejściem do terminali dodatkowo

dostępne będą punkty sprzedaży maseczek, rękawiczek i płynów
antywirusowych. Na terenie kieleckiego ośrodka wystawienniczego nie
zabraknie tablic informacyjnych, oznaczeń kierunku ruchu oraz
strategicznych punktów takich jak punkty obsługi medycznej czy punkty
zakupu środków ochrony indywidualnej. We wszystkich halach i
pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane są dozowniki z płynem do
dezynfekcji rąk
Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targi Kielce

Szczegółowe informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Targach Kielce pod tym
linkiem.
MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i
umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Swoją
obecność w tegorocznej edycji potwierdziło już ok. 140 ﬁrm, z Polski, Belgii, Chin, Czech, Danii,
Francji, Izraela, Korei Płd., Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczone, Szwajcarii,
Tajwanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włochy na powierzchni przeszło 9.000 mkw. Ograniczeniem
podczas tegorocznego Salonu są restrykcje komunikacyjne wprowadzone w związku z pandemią.
Mimo tego, ﬁrmy z takich krajów jak Izrael czy Ukraina były bardzo zainteresowane uczestnictwem w
wydarzeniu i na ich stoiskach spotkamy przedstawicieli regionalnych.
MSPO 2020 odbędzie się od 8 do 10 września. Więcej informacji o targach na stronie
https://www.mspo.pl

