1 TARGI TURYSTYCZNE
Targi turystyczne 2015 – Polska
Luty

I

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYCZNE, WROCŁAW
27.02-1.03.2015 R.

Osoba kontaktowa: Piotr Olczak, kom.
660 542 640, e-mail: p.olczak@mttwroclaw.pl; Termin zgłoszenia: 14.02.2015 r.;
Rejestracja internetowa: nie; Metraż
sprzedanej powierzchni targowej w
2014 r.: 1251 m²; Liczba wystawców
ogółem / krajowi / zagraniczni
w 2014 r.: 176 / 146 / 37; Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni /
biznesowi w 2014 r.: 8941 / brak danych / brak danych; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w
2014 r. i 2015 r.: 450 zł/m²; Cena m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz
hali (netto) w 2014 r. i 2015 r.: 395
zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej
poza halą (netto) w 2014 r. i 2015 r.:
brak danych; Cena wpisu do katalogu
(netto) w 2014 r. i 2015 r.: w ramach
opłaty rejestracyjnej; Ceny biletów
wstępu (ew. zniżki) w 2014 r. i 2015 r.:
10 zł ulgowy, 15 zł normalny; Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: zabudowa, wykładzina, lada, stół,
krzesła, oświetlenie, kosz; Dostęp do
bezpłatnego internetu na hali targowej: tak; Promocje dla wystawców:
rabaty terminowe na zakup stoisk, do 30
proc.; Miejsce targów: Hala Stulecia,
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław;
Sposób weryfikacji odwiedzających:
sprzedane bilety jednorazowego wstępu;
Infrastruktura dla wystawców: catering, parking (płatny), restauracja; Od
kiedy organizowane są targi? 2009 r.

Marzec

I

„NA STYKU KULTUR”, XXI TARGI
– REGIONY TURYSTYCZNE „NA STYKU
KULTUR”, ŁÓDŹ 13-15.03.2015 R.

Osoba kontaktowa: Edyta Winiarska,
tel. 42 633 10 69, e-mail: e.winiarska@targi.lodz.pl; Termin zgłoszenia:
do 19.01.2015 r.; Rejestracja internetowa: dla wystawców i zwiedzających;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej w 2014 r.: 1149 m2; Liczba wystawców ogółem / krajowi /
zagraniczni w 2014 r.: 141 / brak danych / brak danych; Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni /
biznesowi w 2014 r.: ponad 7000 / brak
danych / brak danych; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w
2014 r. i 2015 r.: 2014 r.: 280 zł/m2,
2015 r.: 285 zł/m2; Cena m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali
(netto) w 2014 r. i 2015 r.: 2014 r.: 215
zł/m², 2015 r.: 220 zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej poza halą (netto)
w 2013 r. i 2014 r.: brak danych; Cena
wpisu do katalogu (netto) w 2014 r.
i 2015 r.: w ramach opłaty rejestracyjnej, 110 zł wpis dla podwystawcy; Ceny
biletów wstępu (ew. zniżki) w 2014 r.
i 2015 r.: 2014/2015 r.: normalny jednorazowy 12 zł, normalny jednorazowy przy
zakupie on-line 8 zł, rodzinny jednorazowy (2+1, 2+2) przy zakupie on-line 20
zł, rodzinny jednorazowy (2+1, 2+2)
28 zł, dzieci do lat 10 bezpłatnie; Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: gniazdo elektryczne do 2 kW,
punkty świetlne (liczba uzależniona od
wielkości stoiska), napis na fryzie do 20

znaków, w tym nazwa miasta lub państwa, wykładzina szara, ścianki Octanorm; Dostęp do bezpłatnego internetu
na hali targowej: tak; Promocje dla
wystawców: 10 proc. w przypadku
nadesłania zgłoszenia i wpłaty 100 proc.
należności za najem powierzchni wystawienniczej do dnia 1.12.2014 r., 10 proc.
w przypadku udziału w trzech ostatnich
edycjach targów, 5 proc. w przypadku
stoiska od powierzchni 30 m2, 10 proc.
w przypadku stoiska od powierzchni 50
m2; rabaty sumują się i są naliczone od
ceny wynajmu powierzchni niezabudowanej; Miejsce targów: hala Expo-Łódź,
al. Politechniki 4, Łódź; Sposób weryfikacji odwiedzających: system bramek
wyposażony w czytniki kodów kreskowych; Infrastruktura dla wystawców:
parking dla wystawców na terenie obiektu, restauracja, sale konferencyjne, aula,
powierzchnia magazynowa; Od kiedy
organizowane są targi? 1994 r.
I

„WYPOCZYNEK”, V TARGI
TURYSTYCZNE „WYPOCZYNEK” 2015,
TORUŃ 14-15.03.2015 R.

Osoba kontaktowa: Cecylia Kopeć,
tel. 56 612 02 67, kom. 602 629 432,
e-mail: c.kopec@targitorunskie.pl; Termin zgłoszenia: 20.02.2015 r.; Rejestracja internetowa: brak danych; Metraż
sprzedanej powierzchni targowej
w 2014 r.: 452,5 m²; Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni
w 2014 r.: 75 / brak danych / brak danych; Liczba odwiedzających ogółem /
indywidualni / biznesowi w 2014 r.:
4000 / brak danych / brak danych; Cena
m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2013 r. i 2014 r.: 150 zł/m²; Cena m²
powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2013 r. i 2014 r.:
95 zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2013 r. i 2014
r.: 65 zł/m²; Cena wpisu do katalogu
(netto) w 2013 r. i 2014 r.: brak danych;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w
2013 r. i 2014 r.: 2 zł; Co znajduje się
w standardzie wyposażenia stoiska
(zabudowane): zabudowa, wykładzina,
oświetlenie, prąd, nazwa na fryzie, wieszak, kosz na śmieci; Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Promocje dla wystawców: brak danych; Miejsce targów: Centrum Targowe PARK, Szosa Bydgoska 3, 87-100
Toruń; Sposób weryfikacji odwiedzających: bilety; Infrastruktura dla wystawców: parking, restauracja; Od
kiedy organizowane są targi? 2011 r.
I

„GLOB”, XX MIĘDZYNARODOWE
TARGI TURYSTYKI, SPA, SPRZĘTU
TURYSTYCZNEGO I ŻEGLARSKIEGO
GLOB, KATOWICE 27-29.03.2015 R.

Osoba kontaktowa: Bożena Lipka, tel.
32 728 15 13, kom. 664 080 292, e-mail:
b.lipka@fairexpo.pl; Termin zgłoszenia:
28.02.2015 r.; Rejestracja internetowa:
tak; Metraż sprzedanej powierzchni
targowej w 2014 r.: 1801 m²; Liczba
wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: 264 / brak danych /
brak danych; Liczba odwiedzających
ogółem / indywidualni / biznesowi w
2014 r.: 8500 / brak danych / brak danych; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w 2014 r. i 2015 r.: 2014 r.:
380-460 zł/m², 2015 r.: 390-480 zł/m²;
Cena m² powierzchni niezabudowanej

wewnątrz hali (netto) w 2014 r. i 2015
r.: 2014 r.: 290-370 zł/m², 2015 r.: 300390 zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2014 r. i 2015
r.: 2014 r.: 90 zł/m², 2015 r.: 90 zł/m²; Cena wpisu do katalogu (netto) w 2014 r.
i 2015 r.: w ramach opłaty rejestracyjnej;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w
2014 r. i 2015 r.: 2014 r.: pierwszy dzień
targów – 20 zł, 10 zł normalny, 5 zł ulgowy (młodzież szkolna i studenci), 15 zł rodzinny (2+1 i 2+2), 2015 r.: 20 zł
pierwszy dzień targów, pozostałe dni:
10 zł normalny, 5 zł ulgowy (młodzież
szkolna i studenci), 20 zł rodzinny; Co
znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: zabudowa w systemie Octagonalnym, wykładzina, kosz, wieszak,
punkt świetlny, podłączenie i zużycie
prądu do 2 kW, 1 gniazdko, nazwa firmy
na fryzie do 2 mb; Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak; Promocje dla wystawców: tak; Miejsce
targów: Centrum Targowe FairExpo Sp. z
o.o., ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice;
Sposób weryfikacji odwiedzających:
rejestracja on-line; Infrastruktura dla wystawców: hotel w bliskim sąsiedztwie
targów, obiekty wystawiennicze na terenie malowniczego Parku Śląskiego, stacja
benzynowa, do centrum 5 min.; Od kiedy
organizowane są targi? 1994 r.

Kwiecień

I

„AGROTRAVEL”, VII MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ
I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL,
KIELCE 10-12 KWIETNIA 2015 R.

Osoba kontaktowa: Aneta Pastuszka,
tel. 41 365 14 16, e-mail: pastuszka.a@targikielce.pl, agrotravel@targikielce.pl; Termin zgłoszenia: do
28.02.2015; Rejestracja internetowa:
tak; Metraż sprzedanej powierzchni
targowej w 2014r.: 2282 m2; Liczba
wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: razem 140: w tym 137
krajowych, 3 zagranicznych; Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni /
biznesowi w 2014 r.: 15 562 zwiedzających ogółem; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w 2014 i 2015 r.:
2014 r.: 255 zł/m2, 2015 r: 255 zł/m2 (bez
zmian); Cena m² powierzchni niezabudowanej wewnętrz hali (netto)
w 2014 i 2015 r.: 2014: 185 zł/m2; 2015:
185 zł/m2 (bez zmian); Cena m² powierzchni otwartej poza halą (netto)
w 2014 i 2015 r.: 80 zł/m2; Cena wpisu
do katalogu (netto) w 2014 i 2015r.:
w ramach opłaty rejestracyjnej – w 2014:
240 zł; 2015 r.: 250 zł; Co znajduje się
w standardzie wyposażenia stoiska?
ścianki zewnętrzne, fryz czołowy, napis
na fryzie, oświetlenie stoiska, podłączenie
prądu, wykładzina, kosz na śmieci, wieszak systemowy; Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki)
w 2014 i 2015 r.? w 2014/ 2015 r.: 13 zł
bilet normalny; 7 zł – dla grup zorganizowanych młodzieży szkolnej pow. 15 osób;
Promocje dla wystawców: rabaty terminowe dla wystawców przy zgłoszeniu
do 31.01.2015 oraz metrażowe przy zamówieniu powierzchni pow. 50m2. Miejsce organizacji targów: Targi Kielce, ul.
Zakładowa 1, 25-672 Kielce; Sposób weryfikacji odwiedzających: system bramek wyposażony w czytniki kodów
kreskowych; Infrastruktura dla wy-

stawców: parking na terenie obiektu,
restauracje, sale konferencyjne, hotel
w bliskim sąsiedztwie targów; Od kiedy
organizowane są targi? 2009 r.
I
FESTIWAL TURYSTYKI I CZASU
WOLNEGO, GDAŃSK 11-12.04.2015 R.

Osoba kontaktowa: Dorota Solochewicz, tel. 58 554 92 04, e-mail: dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl; Termin
zgłoszenia: 16.03.2015 r.; Rejestracja
internetowa: tak; Metraż sprzedanej
powierzchni targowej w 2014 r.: 1510
m²; Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: 205 / 192
/ 13; Liczba odwiedzających ogółem /
indywidualni / biznesowi w 2014 r.:
7320 / brak danych / brak danych; Cena
m² powierzchni zabudowanej (netto):
w 2014 355 zł/m²; w 2015 250-355
zł/m²; Cena m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto): w 2014 r.
295zł/m², w 2015 190-295 zł/m²; Cena
m² powierzchni otwartej poza halą
(netto) w 2014 r. i 2015 r.: 50-110
zł/m²; Cena wpisu do katalogu (netto)
w 2014 r.: 200 zł; wpis do informatora
targowego (netto) w 2015 100 zł; Ceny
biletów wstępu (ew. zniżki) w 2014 r.
i 2015 r.: 6 zł normalny, 2 zł dla uczniów
szkół branżowych, 12 zł rodzinny; Co
znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: stoisko modułowe S-6 i S-9
zawiera oprócz zabudowy standardowe
wyposażenie: stół, 2 krzesła, lada informacyjna, cena metra kw. powierzchni zabudowanej obejmuje zabudowę (ścianki),
wykładzinę, oświetlenie, gniazdo elektr.,
bez wyposażenia; Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak; dla

wystawców: indywidualne negocjacje
z wystawcami; Miejsce targów: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo, ul. Żaglowa 11, 80-382 Gdańsk;
Sposób weryfikacji odwiedzających:
bilety; Infrastruktura dla wystawców:
restauracja, bar, punkty kawowe na hali
wystawienniczej, toalety, parking, bezpłatny internetwi-fi, stanowisko informacji turystycznej, biuro prasowe, kasa
PKP; Od kiedy organizowane są targi?
1998 r.; * dane z 2014 dotyczą GTT
I
„LATO”, XX TARGI TURYSTYKI
I WYPOCZYNKU LATO 2015,
WARSZAWA 17-19.04.2015 R.

Osoba kontaktowa: Renata Frydrykiewicz, tel. 22 529 39 18, e-mail: rfrydrykiewicz@mttargi.pl; Mateusz Pieniążek
tel. 22 529 39 65, e-mail: mpieniazek@mttargi.pl; Marek Łopatka tel.
22 529 39 47, e-mail: mlopatka@mttargi.pl, Termin zgłoszenia: 10.04.2015 r.;
Rejestracja internetowa: brak danych;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej w 2014 r.: brak danych; Liczba
wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: 400 / brak danych /
brak danych; Liczba odwiedzających
ogółem / indywidualni / biznesowi w
2014 r.: 16 254 / brak danych / brak danych; Ceny promocyjne (dla Wystawców, którzy przyślą Umowę
Uczestnictwa i opłacą 100% kosztów
do 15 lutego 2015): Dla wystawców
targów LATO 2014 lub TT Warsaw
2014: 270 zł/m², dla pozostałych wystawców: 299 zł/m², Powyżej 50 m²: dla
wystawców targów LATO 2014 lub TT
Warsaw 2014: 250 zł/m², dla pozosta-
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W branży turystycznej
to rozmowa i relacje są najważniejsze. Targi umożliwiają spotkanie wszystkich
w jednym miejscu.

Większość organizatorów
targów śpi. Nie potrafi zmienić swojego sposobu myślenia z klasycznie targowego
na kreatywnie rynkowy.

Andrzej Kozłowski, wiceprezes MT Targi Polska.

Dariusz Wojtal, wiceprezes PIT.

Z debaty w WT 23/2014

Z debaty w WT 23/2014

łych wystawców: 279 zł/m², Ceny podstawowe: dla wystawców targów Lato
2014 lub TT Warsaw 2014: 349 zł/m²,
dla pozostałych wystawców: 379 zł/m²,
Powyżej 50 m²: dla wystawców targów
Lato 2014 lub TT Warsaw 2014: 329
zł/m², dla pozostałych wystawców: 350
zł/m², Powierzchnia na zewnątrz: 100
zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej
poza halą (netto) w 2015 r.: 100 zł/m²;
Cena wpisu do katalogu (netto) w
2015 r.: w ramach opłaty rejestracyjnej;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w
2015 r.: bezpłatne wejście; Co znajduje
się w standardzie wyposażenia stoiska: ścianki, wykładzina, lada, oświetlenie, podłączenie prądu; Dostęp do
bezpłatnego internetu na hali targowej: podłączenie do jednego komputera
dla wystawcy bezpłatne; Promocje dla
wystawców: dla wystawców, którzy
opłacą 100 proc. kosztów do
15.02.2015 r.: 363/343 zł/m², dla nowych wystawców: 392/372 zł/m²,
Miejsce targów: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul Marsa 56c,
04-242 Warszawa; Sposób weryfikacji
odwiedzających: bezpłatne karnety
wstępu; Infrastruktura dla wystawców: brak danych; Od kiedy organizowane są targi? 1995 r.

Maj
I

„TOURTEC", XVII MIĘDZYNARODOWE
TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC 2015,
JELENIA GÓRA 8-9.05.2015 R.
Osoba kontaktowa: Wiesław Dzierzba,
tel./fax 75 647 31 46, e-mail: tourtec@wp.pl; Termin zgłoszenia:
20.03.2015 r.; Rejestracja internetowa:
tak; Metraż sprzedanej powierzchni
targowej w 2014 r.: 3000 m²; Liczba
wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: 100 / 80 / 20; Liczba
odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2014 r.: 13 500/ 12 500/

1000; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w 2013 r., 2014 r., 2015 r.:
2013 r.: udział bezpłatny, 2014 r.: 1200
zł/9 m2; 2015 r.: 1200 zł/9m2; Cena m²
powierzchni niezabudowanej wewnętrz hali (netto): 2014 r.: 600 zł/9 m2;
2015 r.: 600 zł/9 m2; Cena m² powierzchni otwartej poza hal¹ (netto)
w 2013 r. i 2014 r.: brak danych; Cena
wpisu do katalogu (netto) w 2013 r.
i 2014 r.: bezpłatnie (w ramach opłaty za
powierzchnię); Ceny biletów wstępu
(ew. zniżki) w 2013 r. i 2014 r.: impreza
niebiletowana; Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: namiot
wystawienniczy o wymiarach 9 m2, stolik, dwa krzesła, opis stoiska, jedno zaproszenie na spotkanie branżowe;
Dostęp do bezpłatnego internetu na
hali targowej: tak; Promocje dla wystawców: informacje speakera; Miejsce
targów: Plac Ratuszowy, 58-500 Jelenia
Góra; Sposób weryfikacji odwiedzających: szacunkowy; Infrastruktura dla
wystawców: parking dla wystawców,
punkty gastronomiczne, bankomat; Od
kiedy organizowane są targi? 1993 r.
(wznowione w 2000 r.)
I

„PIKNIK NAD ODRĄ”, 24. TARGI
TURYSTYCZNE MARKET TOUR „PIKNIK
NAD ODRĄ”, SZCZECIN 9-10.05.2015 R.

Osoba kontaktowa: Marzena Piotrowska, tel. 91 464 44 04, e-mail: marzena.piotrowska@mts.pl; Termin
zgłoszenia: 30.03.2015; Rejestracja internetowa: Prośba o druki zgłoszeniowe
za pośrednictwem strony www.mts.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej w 2014 r.: 4955,50 m²; Liczba wystawców ogółem / krajowi /
zagraniczni w 2014 r.: 230; Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni /
biznesowi w 2014 r.: ogółem 40 000;
Cena m² powierzchni (netto) w 2014 r.
i 2015 r.: namiot 9 m2: 250 zł/m2, namiot
25 m2: 180 zł/m2; bezpłatne wejście; Cena m² powierzchni otwartej poza halą

(netto) w 2014 r. i 2015 r.: 120 zł/m²;
Cena wpisu do katalogu (netto) w
2014 r. i 2015 r.: 200 zł (w ramach opłaty rejestracyjnej); Ceny biletów wstępu
(ew. zniżki) w 2014 r. i 2015 r.: impreza
niebiletowana; Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: namiot
9 m2: fryz, stolik, lada, dwa krzesła, dwa
punkty świetlne, gniazdo elektryczne
230V; namiot 25 m2: fryz, stolik, dwie lady, cztery krzesła, cztery punkty świetlne,
gniazdo elektryczne 230V; Dostęp do
bezpłatnego internetu (impreza plenerowa): płatny na zamówienie dodatkowe; Promocje dla wystawców: rabaty
przedsprzedażowe; Miejsce targów:
Wały Chrobrego, ul. Jana z Kolna, 70-777
Szczecin; Sposób weryfikacji odwiedzających: dane od służb porządkowych;
Infrastruktura dla wystawców: dostęp
do wody, prądu, parkingi dla wystawców,
chłodnie, toalety typu Toi Toi; Od kiedy
organizowane są targi? 1991 r.
I

TARGI TURYSTYKI WEEKENDOWEJ
ATRAKCJE REGIONÓW HALA WYSTAWOWA W PARKU ŚLĄSKIM, CHORZÓW
22-24.05.2015 R.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Kryszak,
tel. 32 376 08 60, 695 249 555, e-mail:
targi@atrakcje-regionow.pl; Termin zgłoszenia: 30.04.2015 r.; Rejestracja internetowa: tak; Metraż sprzedanej
powierzchni targowej w 2014 r.: 850
m²; Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: 120 / brak
danych / brak danych; Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni / biznesowi w 2014 r.: 40 000 / brak danych /
brak danych; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w 2014 r.: 320 zł/m²,
Cena m² powierzchni niezabudowanej
wewnątrz hali (netto) w 2014 r.: 240
zł/ m²; Cena m² powierzchni otwartej
poza halą (netto) : brak danych; Cena
wpisu do katalogu (netto) 2014 r.: w
ramach opłaty rejestracyjnej; Ceny biletów: wejście bezpłatne; Co znajduje się
w standardzie wyposażenia stoiska:
zabudowa w systemie OCTANORM, wykładzina dywanowa, kosz na śmieci, wieszak, podstawowe oświetlenie,
podłączenie prądowe, sprzątanie ciągów
komunikacyjnych, nazwa firmy na fryzie;
Dostęp do bezpłatnego internetu na
hali targowej: brak danych; Promocje
dla wystawców: tak; Miejsce targów:
Hala wystawowa na terenie Parku Śląskiego, al. Różana 2, 41-501 Chorzów;
Infrastruktura dla wystawców: hotel w
bliskim sąsiedztwie targów, obiekty wystawiennicze „w sercu” Parku Śląskiego,
stacja benzynowa, do centrum 5 min.; Od
kiedy organizowane są targi? 2013 r.
I

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYKI DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ,
ZABRZE 22-23.05.2015 R.

Osoba kontaktowa: Olga Kubicka-Dymecka, tel. 32 273 97 60, e-mail: okubicka@um.zabrze.pl Termin zgłoszenia:
30.04.2015 r.; Rejestracja internetowa:
tak; Metraż sprzedanej powierzchni
targowej w 2014 r.: ok. 800 m²; Liczba
wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2014 r.: 70 / 60 / 10; Liczba
odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2014 r.: 10 000 / brak danych / brak danych; Cena m² powierzchni zabudowanej (netto) w 2014 r. i
2015 r.: 2014 r.: 166 zł/m², 2015 r.: 166
zł/m²; Cena m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2014 r.
i 2015 r.: 2014 r.: 80 zł/m², 2015 r.: 80
zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej
poza halą (netto) w 2014 r. i 2015 r.:
nie dotyczy; Cena wpisu do katalogu
(netto) w 2014 r. i 2015 r.: nie dotyczy;

Ceny biletów wstępu (ew. zniżki)
w 2014 r. i 2015 r.: impreza niebiletowana; Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: zabudowa ścian
zewnętrznych w kolorze białym, wykładzina dywanowa, oświetlenie 150W – 1
szt./3m², gniazdo elektryczne 230 V/1kW
– 1 szt., zwieńczenie frontu fryzem bez
grafiki; Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak; Promocje dla
wystawców: tak; Miejsce targów: Hala
Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze; Sposób weryfikacji odwiedzających: brak danych;
Infrastruktura dla wystawców: parking, gastronomia, zakwaterowanie; Od
kiedy organizowane są targi? 2009 r.

Październik
I

„TOUR SALON”, 26. TARGI REGIONÓW
I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH TOUR
SALON 2015, POZNAŃ 15-17.10.2015 R.
Osoba kontaktowa: Anna Myślak, tel.
61 869 20 95, e-mail: anna.myslak@mtp.pl; Termin zgłoszenia:
15.05.2015 r.; Rejestracja internetowa:
tak; Metraż sprzedanej powierzchni
targowej w 2013 r, 2014 r.: brak danych; Liczba wystawców ogółem /
krajowi / zagraniczni w 2013 r. i 2014
r.: 600 / 441; Liczba odwiedzających
ogółem / indywidualni / biznesowi w
2013 r.: 18 000 / brak danych / brak danych; 2014 r.: 20 000 /11 000 / 9 000;
Cena m² powierzchni zabudowanej
(netto) w 2013 r. i 2014 r.: 2013 r.: 340455 zł/m², 2014 r.: 360-483 zł/m²; 2015
r.: 367-500 zł/m²; Cena m² powierzchni
niezabudowanej wewnątrz hali (netto)
w 2013 r., 2014 r. i 2015 r.: 2013 r.:
315-355 zł/m², 2014 r.: 325-365 zł/m²;
2015 r.: 330-370 zł/m²; Cena m² powierzchni otwartej poza halą (netto)
w 2013 i 2014 r.: 2013: 80 zł/m², 2014:
90 zł/m²; 2015: 95 zł/m²; Cena wpisu
do katalogu (netto) w 2013 r., 2014 r.
i 2015 r.: w ramach opłaty rejestracyjnej; Ceny biletów wstępu (ew. zniżki)
w 2013 r., 2014 r. i 2015 r.: Profesjonalni zwiedzający po rejestracji – wstęp
darmowy, zniżki dla szkół oraz bilety rodzinne, 17 zł normalny; Co znajduje się
w standardzie wyposażenia stoiska:
obudowa i konstrukcja stoiska, przyłącze
prądu oraz oświetlenie, nazwa firmy na
fryzie, stół, cztery krzesła, lada informacyjna; Dostęp do bezpłatnego internetu
na hali targowej: tak; Promocje dla
wystawców: katalog wystawców, możliwość wykupienia reklamy outdoor lub
indoor, możliwość przeprowadzania indywidualnej akcji mailingowej / telemarketingowej, możliwość zorganizowania
konferencji / seminarium / spotkań
matchmakingowych i wiele innych;
Miejsce targów: Międzynarodowe Targi
Poznańskie, ul. Głogowska 14, Pawilon 3,
3A, 60-734 Poznań; Sposób weryfikacji
odwiedzających: ankieta; Infrastruktura dla wystawców: sale konferencyjne
na ternie MTP; Od kiedy organizowane
są targi? 1989 r.

Listopad

I
„ TT WARSAW”, XXIII MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI TT WARSAW,
WARSZAWA 26-28.11.2015 R.

Osoba kontaktowa: Renata Frydrykiewicz, tel. 22 529 39 18, e-mail: rfrydrykiewicz@mttargi.pl; Mateusz Pieniążek
tel. 22 529 39 65, e-mail: mpieniazek@mttargi.pl; Marek Łopatka, tel.
22 529 39 47, e-mail: mlopatka@mttargi.pl,; Termin zgłoszenia: 21.11.2015 r.;
Rejestracja internetowa: tak; Metraż
sprzedanej powierzchni targowej w
2014 r.: brak danych; Liczba wystaw-

ców ogółem / krajowi / zagraniczni
w 2014 r.: 515 / brak danych / brak danych; Liczba odwiedzających ogółem /
indywidualni / biznesowi w 2014 r.: 18
000 / brak danych / brak danych; Ceny
promocyjne: dla wystawców, którzy
uczestniczyli również w targach Lato
2015: szeregowa 490 zł/m², otwarta 505
zł/m², dla wystawców, którzy opłacą
100 proc. kosztów do 31.07.2014: dla
wystawców, którzy uczestniczyli również w targach Lato 2015 i TT Warsaw
2014: szeregowa 545 zł/m², otwarta 560
zł/m², dla nowych wystawców: szeregowa 610 zł/m², otwarta 625 zł/m². Ceny
podstawowe: dla wystawców, którzy
uczestniczyli również w targach i TT
Warsaw 2014: szeregowa 595 zł/m²,
otwarta 610 zł/m², dla pozostałych wystawców: szeregowa 660 zł/m², otwarta
675 zł/m². Powierzchnia na zewnątrz:
320 zł/m². Cena wpisu do katalogu
(netto) w 2015 r.: w ramach opłaty rejestracyjnej; Ceny biletów wstępu (ew.
zniżki) w 2015 r.: 26.11.2015 r. – klienci
branżowi rejestrujący się na targach: 40
zł bilet jednodniowy, 50 zł karnet trzydniowy, wstęp bezpłatny dla osób zarejestrowanych on line lub posiadających
zaproszenie, 27-28.11.2015 r. – 10 zł
klienci branżowi rejestrujący się na targach, 10 zł bilet indywidualny, 50 zł bilet
bez rejestracji, wstęp bezpłatny dla osób
zarejestrowanych on-line, posiadających
zaproszenie lub ulotkę-bilet; Co znajduje
się w standardzie wyposażenia stoiska: ścianki, wykładzina, lada, oświetlenie, podłączenie prądu; Dostęp do
bezpłatnego internetu na hali targowej: podłączenie do jednego komputera
dla wystawcy bezpłatne; Promocje
dla wystawców: brak danych; Miejsce
targów: Centrum Targowo-Kongresowe
MT Polska, ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa; Sposób weryfikacji
odwiedzających: bilety; Infrastruktura
dla wystawców: brak danych; Od kiedy organizowane są targi? 1992 r.
I
TARGI TURYSTYCZNE ARENA
TOURISM POLAND, OSTRÓDA,
Organizator: Expo Arena S.A.
I
WARSZAWSKIE TARGI TURYSTYCZNE
PODRÓŻE, WARSZAWA, Organizator:
Murator Expo
Organizatorzy nie udostępniali informacji
dotyczących terminów i szczegółów
organizacyjnych targów w momencie
zamykania gazety

Targi zagraniczne
ze stoiskami POT

I
14-18.01.2015 r., Vakantiebeurs,
Utrecht, Holandia, www.vakantiebeurs.nl
I
15-18.01.2015 r., Matka, Helsinki,
Finlandia, www.messukeskus.com
I
15-18.01.2015 r., Ferien Messe,
Wiedeń, Austria, www.ferien-messe.at
I 28.01-1.02.2015 r., Fitur, Madryt,
Hiszpania, www.ifema.es
I
5-9.02.2015 r., Salon de Vacances,
Bruksela, Belgia,
www.salondesvacances.eu
I
12-14.02.2015 r., BIT, Mediolan,
Włochy, bit.fieramilano.it
I
18-21.03.2015 r., MITT, Moskwa,
Rosja, www.mitt.ru
I
19-22.03.2015 r. TUR, Goteborg,
Szwecja, www.tur.se
I
4-8.03.2015 r., ITB, Berlin, Niemcy,
www.itb-berlin.de
I
9-11.04.2015 r., JANTUR, Kaliningrad,
Rosja, www.balticfair.com
I
19-21.05.2015 r., IMEX, Frankfurt,
Niemcy, www.imex-frankfurt.com
I
2-5.11.2105 r., WTM, Londyn,
Wielka Brytania, www.wtmlondon.com
I
17-19.11.2015 r., EIBTM, Barcelona,
Hiszpania, www.ibtmworld.com

Wiadomości Turystyczne
Promocja Polski na świecie

rynek skandynawski|rynek niemiecki
rynek rosyjski |rynek brytyjski|rynek włoski
Szczegóły: wt@wiadomosciturystyczne.pl, tel. 22 822 20 16

www.wiadomosciturystyczne.pl

