
                                                                     

 

      

      

Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu  
Lipsk, 22 - 26 listopada 2017 

Warszawa, kwiecień 2016 

Największe targi turystyczne w środkowych Niemczech czekają na Ciebie! 

Dołącz do grona 600 wystawców z 18 krajów i zaprezentuj swoją ofertę ponad 60 000 potencjalnym 
gościom! Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu to od 1990 roku wiodąca impreza turystyczna 
dla mieszkańców środkowych Niemiec, które liczą obecnie 2,5 miliona mieszkańców. 

Pozytywny feedback wystawców 
85% poleci udział w targach TC 
81% planuje ponownie wystawić się na targach TC na takim samym lub większym stoisku 

Zadowoleni odwiedzający 
94% planuje w 2017 roku wyjechać w więcej niż jedną podróż 
70% dokonało rezerwacji wyjazdu korzystając z oferty otrzymanej na targach 
92% było zadowolonych z obecności na targach TC 2016 
94% planuje ponownie odwiedzić targi TC w 2017 roku 

Obszary tematyczne targów TC 2017 

• urok rejsów statkami w ramach obszaru „Fascynacja rejsem“ 
• zdrowie, wellness i uroda w ramach obszaru „Wypocznij pięknie“ 
• regionalne produkty i oferty wypoczynku w ramach obszaru „Saksonia“  
• przeżyj, skosztuj, poczuj w ramach nowego obszaru „Fascynacja Ameryką Łacińską“  
• wystawa caravaningu i campingu oraz oferta rowerów i sprzętu outdoor  

 

Partner w 2017 roku 

 

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



                                                                     

Jeśli planują Państwo powiększyć grono swoich gości o klientów z Niemiec, zapraszamy do 
prezentacji swojej oferty podczas tegorocznej edycji targów TC. 

Udział jako wystawca indywidualny 

- niezabudowana powierzchnia wystawiennicza 105, - euro netto/m2 (min. 9 m2) 
- standardowa zabudowa: 89,- euro netto /m2 

Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 250,- euro oraz opłata AUMA               
w wysokości 2,60 euro/m2. Ceny netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT. 

Udział w Polskim Stoisku 

Stoisko zawiera: 
- powierzchnię, podłączenie i zużycie prądu, ścianki działowe, oświetlenie, ladę, hoker, stół, krzesła 

oraz elementy graficzne - logotyp i nazwę wystawcy 
- wspólne zaplecze kuchenno-magazynowe z pełnym wyposażeniem 
- koszt udziału w Polskim Stoisku: 1 520, - PLN netto/m2  
-    obligatoryjny wpis do katalogu: 150,- euro netto 

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w targach TC 2017, zapraszamy na stronę 
www,targilipskie.pl W zakładce dla wystawców znajdują się oficjalne formularze zgłoszeniowe. 
Sugerowany termin zgłoszeń: 30.06.2017. 

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z naszym biurem. 

Do zobaczenia w Lipsku! 

Magdalena Dziemidek  
Prezes Zarządu 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
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