
                                            
 
 

 
 
Regionalne Dni Kontraktacji 
Dortmund, 15 - 17 lipca 2017 
 
 

Warszawa, kwiecień 2017 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału w Regionalnych Dniach Kontraktacji – vivanti, które odbędą się od 15 do 
17 lipca w Dortmundzie. Udział Państwa firmy w targach vivanti to szansa na nawiązanie kontaktów 
z handlowcami z Niemiec zachodnich, Belgii i Holandii. Targi z racji lokalizacji w samym centrum 
Zagłębia Rury przyciągają odwiedzających nie tylko z Niemiec, ale także z krajów graniczących z 
tym regionem. 
 
W targach vivanti bierze udział 300 wystawców oraz 8 900 odwiedzających – przedstawicieli 
handlu hurtowego i detalicznego.  
 
Targom towarzyszy program dodatkowy, w ramach którego odbywają się wykłady i prelekcje 
dotyczące m.in. technik sprzedażowych, neuromarketingu, ale także pokazy kulinarne, prezentacje 
niebanalnych start-up’ów oraz wystawy trendów i innowacji. 
 
Regionalne Dni Kontraktacji vivanti to idealna okazja do zaprezentowania asortymentu  
z następujących branż: 
 
- wyposażenie i dekoracja wnętrz 
- oświetlenie 
- design  
- pamiątki i prezenty 
- akcesoria papiernicze 
- akcesoria kuchenne i stołowe 
- porcelana i ceramika 
- akcesoria do ogrodu  
- kwiaty i akcesoria florystyczne 
- akcesoria do kreatywnego hobby i majsterkowania 
- zabawki i produkty dla dzieci 
- kosmetyki, perfumy, akcesoria do spa and wellness 
- biżuteria – modowa, szlachetna, sztuczna 
- zegarki 
- ubrania i dodatki 
- książki, albumy, wydawnictwa branżowe 
- produkty regionalne i delikatesowe 
 
Koszty niezabudowanej powierzchni wystawienniczej: 
Bez ścianek działowych - 80,00 euro/m² 
Ze ściankami działowymi - 91,00 euro/m² 

 

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



 
Istnieje możliwość zamówienia stoiska ze standardową zabudową, koszt od 200,00 euro/m² 
(cena zawiera wynajem powierzchni wystawienniczej) 
 
Dodatkowe opłaty obowiązkowe: 
Zryczałtowana opłata reklamowa - 350,00 euro 
Niemiecki podatek targowy AUMA - 0,60 euro/m² 
Minimalna powierzchnia 8 m² 
 
 
Dla firm, które po raz pierwszy planują uczestnictwo w targach vivanti i nie potrzebują dużej 
powierzchni organizator przygotował kompleksowe rozwiązanie: 
 

Koszt pakietu 750,00 euro 
Cena zawiera: 
- powierzchnia wystawiennicza 9m² (3mx3m) 
- ścianki działowe 
- trzy punkty świetlne, każdy o mocy 120 W 
- wykładzina podłogowa w kolorze antracytu 
- podłączenie i zużycie prądu 3 kW 
 
Dodatkowe opłaty: 
- 100,00 euro – opłata reklamowa (w tym wpis 
do katalogu wystawców) 
- 0,60 euro/m² – niemiecki podatek targowy 
AUMA 

 

 
Więcej szczegółów na temat targów: www.vivanti-messe.de 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na: 
www.targilipskie.pl/index.php?p=news&kid=10&pkid=61&ppkid=69 
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji o targach, prosimy  o kontakt                    
z naszym biurem. Chętnie służymy Państwu pomocą przy zamawianiu powierzchni wystawienniczej                    
i zabudowy, rezerwacji hotelu oraz dopełnieniu wszelkich formalności związanych  z udziałem w targach. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Małgorzata Chomiuk 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 


