
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Największe w Niemczech targi konsumenckie zapraszają polskich 
wystawców  

 
Targi Dom-Ogród-Wypoczynek to najpopularniejsze w Niemczech targi 
konsumenckie, odwiedzane przez ponad 172 300 osób, poszukujących 
nowych, interesujących produktów dla siebie, rodziny, domu i ogrodu. Podczas 
ostatniej edycji każdy odwiedzający dokonał zakupów za średnio 145 euro, a 
podczas całych targów wygenerowany został obrót w wysokości ponad 15 mln 
euro! 

Jeśli także Państwa firma zainteresowana jest sprzedażą bezpośrednią swoich 
produktów, nie może tu Państwa zabraknąć! W przypadku odwołania targów w 
wyniku pandemii koronawirusa, wystawcy nie będą obciążani kosztami za 
wynajem powierzchni wystawienniczej. 

 

Zakres tematyczny targów Dom-Ogród-Wypoczynek 

- wszystko dla domu i ogrodu 
- gastronomia i produkty regionalne 
- artykuły gospodarstwa domowego 
- wyposażenie i wystrój wnętrz 
- tekstylia, moda, biżuteria i kosmetyki 
- rzemiosło artystyczne 
- wszystko dla zdrowia i urody, fitness i wellness 
- organizacja czasu wolnego i rekreacja 
- zwierzęta domowe 

Dziewięć dni sprzedaży bezpośredniej  

W ramach ostatniej edycji targów udział wzięło ponad 1 100 wystawców z 26 
krajów, w tym 15 firm z Polski, prezentując swoje produkty na ponad 64 000 m2 
powierzchni wystawienniczej. Ponad 90% wystawców to firmy obecne co roku i 
czerpiące korzyści z 9 dni targów i osobistego kontaktu z nowymi klientami. 

Targom towarzyszy bogaty program warsztatów, eventów i prezentacji dla całej 
rodziny. Równocześnie odbywają się Środkowoniemieckie Targi Rzemiosła.  
 
Zapraszamy do zapoznania się z listą wystawców ostatniej edycji tutaj.   



 
 
 

 
 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na www.haus-garten-freizeit.de  
 
Pozdrawiam serdecznie  
 

Sylwia Petrażycka 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Jana Olbrachta 29, lok. 5, 01-102 Warszawa  
tel: (22) 414 44 72, 73 
info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 
  

Oficjalny przedstawiciel na Polskę 
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Koszty wynajmu niezabudowanej powierzchni 
wystawienniczej: 
 

 stoisko szeregowe    117,00 euro/m2  
 stoisko narożne   127,00 euro/m2 
 stoisko czołowe   130,00 euro/m2 
 stoisko wyspowe   134,00 euro/m2 

Do podanych cen należy doliczyć zryczałtowaną opłatę reklamową w 
wysokości 139,90 euro oraz niemiecki podatek targowy AUMA 0,60 
euro/m2.  Wszystkie ceny netto plus należny niemiecki podatek VAT 19%. 
Minimalna powierzchnia - 9 m2 


