
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału jako wystawca w targach Dom Ogród Wypoczynek, które odbędą się w Lipsku                    
w dniach od 10 do 18 lutego 2018 roku. Równocześnie odbywają się środkowoniemieckie Targi 
Rzemiosła. Podczas ostatniej edycji targów udział wzięło ponad 1 000 wystawców oraz ponad 194 000 
odwiedzających. Podczas targów odbywa się sprzedaż bezpośrednia, dzięki czemu dla wielu polskich firm 
stanowią świetne miejsce handlu bezpośredniego. 
 
 

Zakres tematyczny targów Dom Ogród Wypoczynek: 

Hala 1 
- wszystko dla ogrodu 
- gastronomia i produkty regionalne 
- artykuły gospodarstwa domowego 
 
Hala 3 
- wyposażanie i wystrój wnętrz 
- tekstylia, moda, biżuteria i kosmetyki 
- rzemiosło artystyczne 
- zdrowie, fitness i wellness 
- organizacja czasu wolnego i rekreacja 
- zwierzęta domowe 

Hala 5 
- materiały budowlane 
- renowacja i remont 
- modernizacja 
 
Hala Szklana 
- prezentacje tematyczne w roku 2017 Bella Italia - wszystko wokół Włoch 
 
Co roku targom towarzyszy bogaty program ramowy, obfitujący w ciekawe seminaria, prezentacje oraz wystawy 
specjalne i pokazy, stanowiące uzupełnienie szerokiej oferty wystawców.  
Organizatorzy targów zapewniają̨ swoim wystawcom kompleksową obsługę̨ w atrakcyjnych cenach.  
 
 
 
 
 
 
 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Bagno 2, lok. 112  · 00-112 Warszawa 
Telefon, fax: (22) 414 44 71, 72, 73 
Telefon: 660 705 720 
e-mail: info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 



 
Koszty wynajmu niezabudowanej powierzchni wystawienniczej: 
 

• stoisko szeregowe (jedna strona otwarta)                   114,90 euro/m2 

• stoisko narożne (dwie strony otwarte)                                                         119,90 euro/m2 

• stoisko czołowe (trzy strony otwarte)                  124,90 euro/m2 

• stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)                 129,90 euro/m2 

Do podanych cen należy doliczyć zryczałtowaną opłatę reklamową w wysokości 119,90 euro oraz niemiecki 
podatek targowy AUMA 0,60 euro/m2.                                                                                                                                                
Wszystkie ceny netto plus należny niemiecki podatek VAT 19%. 

Możliwość zgłoszenia swojego udziału jako wystawca oraz więcej informacji na temat targów na stronie: 
www.haus-garten-freizeit.de 

 
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji o targach, prosimy o kontakt z naszym 
biurem. Chętnie służymy Państwu pomocą̨ przy zamawianiu powierzchni wystawienniczej i zabudowy, 
rezerwacji hotelu oraz dopełnieniu wszelkich formalności związanych z udziałem w targach. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku 
Małgorzata Chmiuk 
 
 
 


