
 
 
 
 
 

 
 
 
 
modell-hobby-spiel 
Wystawa Modelarstwa, Kreatywnego Hobby, Gier i Zabawek  
Lipsk, 29 września - 1 października 2017 
 

Warszawa, kwiecień 2017 
 
Szanowni Państwo, 
 
zapraszamy do udziału jako wystawca w najpopularniejszych na rynku niemieckim targach 
modelarstwa, hobby, gier i zabawek.  
 
modell-hobby-spiel to... 
- największe targi konsumenckie (ponad 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej) w Niemczech dla 
branży modelarstwa, modeli kolejek, kreatywnego hobby, majsterkowania, gier i zabawek 
- najważniejsze targi dla odwiedzających z Niemiec wschodnich oraz Bawarii, Hesji, Dolnej Saksonii 
oraz Republiki Czeskiej i Polski 
 
Szansa na zysk: 
- targi odwiedza ponad 100 000 potencjalnych klientów i 9 000 dzieci poniżej 7-go roku życia 
- idealny termin na rozpoczęcie przedświątecznych zakupów 
- targi z ugruntowaną pozycją na rynku i profesjonalną promocją zewnętrzną 
 
Bezpośrednia sprzedaż: 
- zaprezentuj swoje produkty w sposób atrakcyjny i zachęcający do wypróbowania 
- zmotywuj nowych konsumentów do natychmiastowego zakupu 
 
Sukces w liczbach*: 
- 91% wystawców potwierdziło osiągnięcie celów założonych przed targami 
- 91% wystawców poleci udział w targach znajomym z branży 
- 90% wystawców planuje ponowny udział w 2017 roku 
- 85% spodziewają się przełożenia uczestnictwa w targach na sukcesy finansowe 
*wyniki ankiety przeprowadzonej podczas targów model-hobby-spiel 2016 przez agencję badań opinii 
społecznej IMK Erfurt 
 
Lojalna publiczność = nowi klienci * 
90% odwiedzających planuje ponowne odwiedzenie targów 
94% w trakcie przeprowadzania ankiety było już po zakupach lub planowało ich dokonanie 
*wyniki ankiety przeprowadzonej podczas targów model-hobby-spiel 2016 przez agencję badań opinii 
społecznej IMK Erfurt 
 
 
 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Bagno 2 lok. 112 ·  
00-112 Warszawa 
Telefon: 22 414 44 71, 72, 73 
e-mail: info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 



Zakres tematyczny targów modell-hobby-spiel: 
 
Modelarstwo 
- modele kolejek   
- modelarstwo samochodowe, lotnicze  
i okrętowe 
- przybory modelarskie 
- modelarstwo kartonowe   
- modele parowe  
- druk 3D   
 
 
Gry i zabawki 
- gry planszowe 
- kart, kości, puzzle itp.   
- zabawki, lalki, maskotki   
- zabawki drewniane, klocki 
 
 

 
Kreatywne hobby 
- budowa latawców   
- przybory do majsterkowania i malowania  
- akcesoria do szycia i haftu 
- wszystko wokół ceramiki 
- tworzenie świec 
- wikliniarstwo 
- ręcznie robiona biżuteria 
- akcesoria do malowania/rysowania 
 
Inne 
- geocaching 
- filatelistyka i numizmatyka 
- florystyka 
- fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć 
- wystrój wnętrz 
- oświetlenie 

 
 
 
Jeśli Państwa firma poszukuje nowych rynków dystrybucji i jest zainteresowana sprzedażą 
bezpośrednią, to udział w targach modell-hobby-spiel będzie trafioną decyzją. Najwyższa pora 
dołączyć do grona ponad 650 zadowolonych wystawców!  
 
 
Koszt udziału przy zgłoszeniu 
      do 2 maja     po 2 maja 

 
Stoisko szeregowe   79,00 euro/m2    83,00 euro/m2 

Stoisko narożne   85,00 euro/m2    89,00 euro/m2 

Stoisko czołowe   90,00 euro/m2    94,00euro/m2 

Stoisko wyspowe   95,00 euro/m2    99,00 euro/m2 

 
Opłaty dodatkowe: wpis do katalogu wystawców (drukowany i on-line) 111,00 euro oraz 0,60 
euro/m2 niemieckiego podatku targowego AUMA 
 
 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem jako wystawca, zapraszamy do kontaktu z naszym 
biurem. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Małgorzata Chomiuk 
Manager ds. targów 
 
 


