Warszawa, grudzień 2018

ISS GUT!
Branżowe Targi Gastronomii i Przemysłu Spożywczego
Lipsk, 03 – 05 listopada 2019
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału jako wystawca w Branżowych Targach Gastronomii i Przemysłu Spożywczego ISS GUT!,
które odbędą się w dniach 03 – 05 listopada 2019 r. w Lipsku.
Targi ISS GUT! to impreza odbywająca się w cyklu dwuletnim. Stanowią one jedno z ważniejszych spotkań branży gastronomicznej
i przemysłu spożywczego w Niemczech i są jedyną imprezą targową dla branży gastronomicznej w Niemczech wschodnich.
Targi ISS GUT! prezentują szeroką ofertę w takich zakresach tematycznych jak:
- technika, urządzenia i rozwiązania systemowe dla gastronomii,
- wyposażenie i wystrój wnętrz,
- porcelana, szkło, sztućce,
- meble ogrodowe, tarasowe oraz inne wyposażenie zewnętrzne,
- wyposażenie piekarni i cukierni,
- wyposażenie masarni,
- rozwiązania dotyczące opakowań do żywności na wynos oraz rozwiązania dla wysyłki i transportu żywności,
- systemy rozliczeniowe,
- techniki zabezpieczeń,
- żywność i napoje,
- doradztwo, planowanie, usługi i samochody,
- produkty regionalne
Targi skierowane są do odwiedzających:
1. Z branży cateringowej i hotelarskiej:
- gastronomia: restauracje, kawiarnie, bary, dyskoteki
- hotelarstwo: hotele, pensjonaty, motele
- żywienie zbiorowe: szpitale, uzdrowiska, sanatoria, domy opieki, stołówki
- firmy cateringowe
- bary szybkiej obsługi, stacje benzynowe
- handel branżowy
- architekci i biura projektowe
2. Członków Cechów Rzemiosł Spożywczych: masarnie, piekarnie, cukiernie
3. Przedstawicieli handlu specjalistycznego i hurtowego
Koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:
Zgłoszenie
- stoisko szeregowe (jedna strona otwarta)
- stoisko narożne (dwie strony otwarte)
- stoisko czołowe (trzy strony otwarte)
- stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)

do 30.04.2019
105,- euro/m2
115,- euro/m2
120,- euro/m2
125,- euro/m2

od 01.05.2019
135,- euro/m2
145,- euro/m2
150,- euro/m2
155,- euro/m2

Koszty dodatkowe to: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 170,- euro, zryczałtowana opłata reklamowa 170,- euro oraz niemiecki podatek targowy
AUMA w wysokości 0,60 euro/m2. Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT.

Formularze zgłoszeniowe: http://www.iss-gut-leipzig.de/de/aussteller/anmelden-und-bestellen/anmeldeunterlagen/

FirstTRY – specjalna oferta dla nowych wystawców targów ISS GUT!
Dla wystawców, którzy po raz pierwszy chcieliby zaprezentować swoją ofertę na targach ISS GUT!, organizatorzy
przygotowali specjalną ofertę:

stoisko narożne 6 m² z zabudową w cenie 990,00 euro netto (z możliwością zamówienia dodatkowego
wyposażenia).
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dot. w/w oferty znajdują się na stronie:
http://www.iss-gut-leipzig.de/media/PDFs/ISS-GUT-FirstTry-Standangebot-deu.pdf
Koszty dodatkowe to: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 170,- euro, zryczałtowana opłata reklamowa 170,- euro oraz
niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m². Ceny netto plus 19% niemieckiego podatku VAT.

FORUM PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Podczas targów ISS GUT! organizowane jest Forum Produktów Regionalnych, w ramach którego istnieje możliwość wzięcia
udziału jako wystawca.
Zakres tematyczny Forum Produktów Regionalnych:
- tradycyjne przysmaki
- produkty regionalne
Dwie opcje zgłoszenia udziału:
I. Indywidualne gotowe stoisko o powierzchni 9 m² :
- zgłoszenie do 30.04.2019 - cena 790,- euro
- zgłoszenie od 01.05.2019 - cena 880,- euro
II. Oferta wspólnej gotowej powierzchni wystawienniczej dla 6 wystawców (każdemu z wystawców przysługuje po 9 m²):
- zgłoszenie do 30.04.2019 - łączna cena 7.560,- euro (cena przypadająca na każdego wystawcę to 1.260,00 euro)
- zgłoszenie od 01.05.2019 - łączna cena 8.100,- euro (cena przypadająca na każdego wystawcę to 1.350,00 euro)
Koszty dodatkowe to: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2 netto. Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT.

Szczegóły oferty dot. Forum Produktów Regionalnych
leipzig.de/de/aussteller/anmelden-und-bestellen/anmeldeunterlagen/

oraz

formularze

zgłoszeniowe:

http://www.iss-gut-

Targi ISS GUT! stanowią nie tylko możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w tej branży, ale także nieocenioną
szansę nawiązania nowych kontaktów handlowych. Udział renomowanych i wiodących na rynku producentów to decydujący
argument dla specjalistów oraz dla wykwalifikowanej kadry z branży gastronomii do odwiedzenia targów w Lipsku. Targom ISS
GUT! towarzyszy bogaty program ramowy.
Dzięki lokalizacji Lipska na granicy trzech krajów, targi ISS GUT! stanowią znakomitą okazję do zapoznania się z aktualną sytuacją
branży gastronomicznej na wspólnym rynku, jak również do poszukiwań indywidualnych rozwiązań i koncepcji wraz z zawarciem
nowych, interesujących kontaktów. Dla polskich producentów targi ISS GUT! stanowią szansę do zaprezentowania się na rynku
niemieckim.
Więcej informacji na stronie: www.iss-gut-leipzig.de
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w targach ISS GUT! jako wystawca lub uzyskaniem dodatkowych informacji na temat
imprezy, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielstwem.
Z wyrazami szacunku
Sylwia Petrażycka
Manager ds. Targów

