
                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MUTEC 
Międzynarodowe Targi Muzealnictwa i Systemów Ekspozycyjnych  
Lipsk, 08 - 10 listopada 2018 

     
         Warszawa, styczeń 2018 

 
Szanowni Państwo, 
 
serdecznie zapraszamy do udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Muzealnictwa                 
i Systemów Ekspozycyjnych MUTEC, które odbędą się w dniach 08 - 10 listopada 2018 roku           
w Lipsku.  
Targi MUTEC to odbywająca się w cyklu dwuletnim branżowa impreza targowa, oferująca 
kompleksową ofertę produktów i rozwiązań dla muzeów, bibliotek, archiwów i innych placówek 
kulturalnych. Wiodącymi tematami targów są obok wyposażenia, urządzania, ochrony i usług dla 
placówek muzealnych i kulturalnych także systemy obsługi zwiedzających oraz systemy archiwizacji, 
cyfryzacji i inwentaryzacji.  
W ostatniej edycji targów MUTEC w roku 2016 udział wzięło 80 wystawców z 10 krajów, a odwiedziło 
je 13 900 specjalistów z branży.  
 
 
Zakres tematyczny targów MUTEC: 
 

 wyposażenie muzeów, sal ekspozycyjnych i galerii  
 systemy ekspozycyjne i wystawiennicze 
 systemy obsługi zwiedzających 
 nowe technologie dla muzeów i instytucji kultury 
 infrastruktura muzealna, zarządzanie danymi, oprogramowanie 
 systemy archiwizacji, inwentaryzacji i cyfryzacji 
 wyposażenie bibliotek, infrastruktura techniczna 
 zarządzanie placówkami kultury 
 instytucje, wydawnictwa, edukacja 

 
 

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



                                                                                      

 

Tegoroczna edycja targów MUTEC odbywać się będzie po raz kolejny równolegle z Europejskimi 
Targami Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal. 
Odwiedzający będą mieli okazję do zapoznania się z pełną gamą produktów i usług z zakresu 
muzealnictwa i ochrony zabytków. Organizowanie tych dwóch imprez wystawienniczych w tym samym 
terminie doceniane jest przez konserwatorów, zarządców muzeów i galerii sztuk, a także przez 
fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kulturalne, biura architektoniczne oraz przedsiębiorstwa doradcze.  
 
Targi MUTEC stanowią platformę spotkań dla przedstawicieli muzeów i galerii, zarządzających 
zbiorami i archiwami, biur architektonicznych i inżynieryjnych oraz planistów, przedstawicieli urzędów, 
fundacji i instytucji publicznych, przedstawicieli placówek ochrony zabytków, sztuki i kultury, 
przedstawicieli ośrodków edukacyjnych i kształcenia zawodowego oraz naukowców, a także dla 
przedstawicieli bibliotek. 
 
Program konferencyjny 
 
W ramach towarzyszącego targom programu konferencyjnego zaprezentowane zostaną innowacyjne 
rozwiązania dla placówek muzealnych oraz dla muzeów przyszłości, a także dla galerii, innych 
placówek kulturalnych oraz archiwów i bibliotek. Program konferencyjny przygotowywany jest przez 
Targi Lipskie we współpracy z instytucjami oraz specjalistami z branży. W jego skład wchodzą 
specjalistyczne wykłady, seminaria i warsztaty poruszające różnorodną, istotną dla branży tematykę. 
Podczas targów odbywa się także specjalne forum, na którym wystawcy przedstawiają odwiedzającym 
swoje najnowsze produkty i usługi. Program konferencji dostępny będzie on-line od połowy 2018 roku 
na stronie: www.mutec.de/agenda  
 
Jeśli również Państwa firma stawia sobie za cel nawiązanie lub rozbudowanie kontaktów na 
międzynarodowym rynku, zapraszamy do dołączenia do grona wystawców targów MUTEC 
2018!  
 
Ceny niezabudowanej powierzchni wystawienniczej: 
 
Stoisko szeregowe  126,00 euro/m²  
Stoisko narożne  131,00 euro/m²  
Stoisko czołowe  144,00 euro/m²  
Stoisko wyspowe  153,00 euro/m²  
 
Minimalna wielkość stoiska 8m².  
 
Przy zgłoszeniu do dnia 31 marca 2018 roku przysługuje 10% rabatu od wymienionych powyżej 
cen.   
Koszty dodatkowe to: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 130,00 euro, zryczałtowana opłata 
reklamowa 80,00 euro oraz niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m². Ceny netto 
plus 19% niemieckiego podatku VAT.  
 
 
FirstTRY – specjalna oferta dla nowych wystawców targów MUTEC 
 

Dla wystawców, którzy po raz pierwszy chcieliby zaprezentować swoją ofertę na targach MUTEC, 
organizatorzy przygotowali specjalną ofertę:  
 stoisko narożne 4 m² z zabudową w cenie 990,00 euro netto (z możliwością zamówienia 

dodatkowego wyposażenia). 
Szczegółowe informacje dot. w/w oferty znajdują się pod linkiem: 
http://www.targilipskie.pl/download/pdf/MTC18_FirstTRY_eng.pdf 
 
Koszty dodatkowe to: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 130,00 euro, zryczałtowana 
opłata reklamowa 80,00 euro oraz niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 
euro/m². Ceny netto plus 19% niemieckiego podatku VAT.  

 
 
Poniżej linkowanie do formularzy zgłoszeniowych:  
http://www.mutec.de/en/exhibitors/Registration-and-ordering/Registration-papers/ 



                                                                                      

 

 
 
Więcej informacji na temat targów MUTEC znajdą Państwo na stronie: www.mutec.de.  
 
W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.  
 
 
Z wyrazami szacunku  
 
Sylwia Petrażycka 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
 


