
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
modell-hobby-spiel 
Wystawa Modelarstwa, Kreatywnego Hobby, Gier i Zabawek  
Lipsk, 5 – 7 października 2018 
 
 
NAJWIĘKSZE W NIEMCZECH  
KONSUMENCKIE TARGI MODELARSTWA, HOBBY, GIER I ZABAWEK 
 
 
 

Warszawa, marzec 2018 
 
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, a także Bawarii, Hesji, Dolnej Saksonii oraz 
Czech i Polski. Tylko 4% gości odwiedza także inne targi! 
 

  
 
 
Szansa na zysk: 
- targi odwiedza prawie 100 000 potencjalnych klientów, w tym 9 000 dzieci poniżej 7 roku życia 
- idealny termin na rozpoczęcie przedświątecznych zakupów 
- sprawdzona platforma kontaktów handlowych z przedstawicielami handlu detalicznego i hurtowego 
 



         
 
 
Bezpośrednia sprzedaż: 
- celem odwiedzających jest poznanie nowych produktów oraz możliwość dokonania natychmiastowych 
zakupów 
- największą popularnością cieszą się stoiska zapraszające do wspólnej zabawy  
- otwarty charakter stoiska oraz prezentacja produktów w formie warsztatów jest szansą na uzyskanie 
wysokich zysków ze sprzedaży 
- ponad 89% wystawców realizuje podczas targów swoje cele sprzedażowe  
 

      
 
Zakres tematyczny targów modell-hobby-spiel (wyciąg): 
 

✓ Modelarstwo 

- modelarstwo redukcyjne (kartonowe, plastikowe, mikromodelarstwo) 

- modelarstwo kołowe (kolejowe, samochodowe) 

- modelarstwo lotnicze i kosmiczne  

- modelarstwo okrętowe 

- modelarstwo figurkowe 

- modelarstwo odlewnicze 

- modelarstwo RC 

- przybory i techniki modelarskie 

 

✓ Kreatywne hobby 

- przybory do majsterkowania i malowania  

- akcesoria do szycia i haftu 

- przybory do malowania i rysowania 

- rzemiosło artystyczne (ceramika, świece, wikliniarstwo, garncarstwo) 

- lalki, misie, pluszaki 

- home deko 

- florystyka 



- wyposażenie wnętrz (naklejki, obrazy, farby, lampy, szablony) 

- drewno (pirografia, artykuły i zabawki drewniane, narzędzia) 

- ręcznie robiona biżuteria (minerały, perły, dodatki) 

- fotografia (albumy, fotoksiążki, scrapbooking) 

- airbrush 

- dekoracja tortów (airbrush, aromaty, barwniki, gotowe mieszanki, formy, wykrawaczki, elementy 

dekoracji) 

 

✓ Gry i zabawki 

- gry m.in. planszowe, edukacyjne, towarzyskie, integracyjne 

- gry elektroniczne 

- karty, kości, puzzle itp. 

- zabawki, lalki, maskotki  

- zabawki drewniane, klocki 

 

✓ Hobby 4.0 

- robotyka 

- druk 3D 

- frezowanie CNC i grawerowanie laserowe 

- drony, race cars i wirtualna rzeczywistość 

✓ Upominki 

✓ Geocaching 

✓ Filatelistyka  

✓ Numizmatyka 
 
 
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 2018   od 2 maja 2018 

 
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    94,00 euro/m2 

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

 
Opłaty dodatkowe: wpis do katalogu wystawców (drukowany i on-line) 115,00 euro oraz 0,60 euro/m2 

niemieckiego podatku targowego AUMA 
Zgłoszenie i warunki udziału. 
 
 
Więcej informacji: 
Galeria z edycji 2017. 
Folder informacyjny dla wystawców (niemieckojęzyczny) 
Oficjalna strona targów:  www.modell-hobby-spiel.de  
 
W przypadku dodatkowych pytań związanych z udziałem w targach modell-hobby-spiel, zapraszamy do 
kontaktu z naszym biurem.  
 
Do zobaczenia w Lipsku! 
 
 
Małgorzata Chomiuk 
Manager ds. Targów 
Targi Lipskie Polska Sp.z o.o. 
ul. Bagno 2 lok. 112 

http://www.modell-hobby-spiel.de/de/aussteller/anmelden-und-bestellen/anmeldeunterlagen/
http://www.modell-hobby-spiel.de/de/impressionen/
http://www.modell-hobby-spiel.de/de/epaper/aussteller/#4
http://www.modell-hobby-spiel.de/


Atelier Residence 
00-112 Warszawa 
tel./fax: 22 414 44 71 
Kom. 660 705 775 
e-mail: mchomiuk@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 
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