
 

 

 

Branżowe Targi Upominków i Wyposażenia Wnętrz 

Lipsk, 3 – 5 marca 2018 

Lipsk, 1 – 3 września 2018 

 

Warszawa, październik 2017 

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do udziału w Branżowych Targach Upominków i Wyposażenia Wnętrz Cadeaux, które 

odbędą się w roku 2018 dwukrotnie – od 3 do 5 marca oraz od 1 do 3 września. Państwa obecność na 

targach to szansa na dotarcie do szerokiego grona detalistów z Niemiec wschodnich. 

 

Trafione terminy! 

Terminy obu edycji nie są przypadkowe – wczesna wiosna to szansa na realizację zamówień przed 

sezonem wiosenno-letnim, a w tym m.in. okazjonalnymi ozdobami związanymi ze świętami 

wielkanocnymi, natomiast wrzesień to czas poprzedzający Halloween oraz Boże Narodzenie. 

Wiosennej odsłonie targów towarzyszą Branżowe Targi Reklamy, Uszlachetniania Tekstyliów, Technik 

Grawerowania i Trofeów unique 4+1, zaś jesiennym Dni Zegarków i Biżuterii MIDORA.  

Ostatnia edycja, która odbyła się we wrześniu tego roku, i której również towarzyszyły Dni Zegarków i 

Biżuterii MIDORA przyciągnęła 12 100 odwiedzających. Swoje produkty zaprezentowało ponad 560 

przedsiębiorstw i przedstawicieli marek. 

 

Targi Cadeaux posiadają szeroki zakres tematyczny: 

✓ Nakryty stół/cook-shop/przysmaki delikatesowe 

Innowacyjne i klasyczne akcesoria kuchenne, wyszukane ozdoby stołu, przysmaki kulinarne 

 

✓ Rękodzieło 

Jedyne w swoim rodzaju wyroby artystyczne, tradycyjne i nowoczesne rzemiosło w drewnie 

 

✓ Florystyka/Mieszkanie/Prezenty 

Pomysłowe ozdoby kwiatów i roślin, stylowe akcesoria wyposażenia wnętrz, upominki na 

każdą okazję 

 

✓ Łazienka/Wellness/Beauty 

Produkty do pielęgnacji ciała, akcesoria poprawiające samopoczucie, kosmetyki 

 

✓ Gadżety/upominki/nagrody okolicznościowe 

Artykuły reklamowe dla firm i instytucji 

 

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



Targi CADEAUX odwiedzane są przez właścicieli sklepów z następującym asortymentem: 

- pamiątki i upominki 

- rzemiosło artystyczne 

- cook-shop, akcesoria do dekoracji stołu 

- hobby, majsterkowanie, kreatywne hobby 

- artykułu papiernicze, zaopatrzenie biura, zabawki 

- kwiaciarnie, florystyka 

- produkty delikatesowe 

- wyposażenie oraz dekoracje wnętrz 

 

Koszty udziału kształtują się następująco: 

 Zgłoszenie do 31.12.2017* 
 

Zgłoszenie po 31.12.2017 

Bez ścianek działowych  73,00 euro/m2 

 

83,00 euro/m2 

Ze ściankami działowymi 78,00 euro/m2 88,00 euro/m2 

 

*data dotyczy obu edycji, ceny za udział w jednej, wybranej edycji. 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe:  

Zryczałtowana opłata reklamowa (w tym wpis do katalogu) 195,00 euro, niemiecki podatek targowy 

AUMA 0,60 euro/m2 . Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT. 

Minimalna wielkość wynosi stoiska 9m2. Warianty stoisk: szeregowe i narożne od 9 m2, czołowe (trzy 

strony otwarte) od 20 m2 oraz wyspowe (cztery strony otwarte) od 40 m2 

Istnieje możliwość zamówienia stoiska ze standardową zabudową. 

Więcej informacji o targach znajdą Państwo na stronie: www.cadeaux-leipzig.de 

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.  

Z wyrazami szacunku 

  

Małgorzata Chomiuk 

 

Manager ds. Targów 

Targi Lipskie Polska Sp.z o.o. 

tel.: 660 705 775 

 

 

 

http://www.cadeaux-leipzig.de/


 

 



 


