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                      Warszawa, marzec 2017 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
zapraszamy do udziału jako wystawca w Branżowych Targach Przemysłu Weterynaryjnego 
vetexpo 2018, które odbędą się w dniach od 19 do 20 stycznia 2018 roku w Lipsku. Targom 
towarzyszy 9. Lipski Kongres Weterynaryjny, który będzie miał miejsce w dniach od 18 do 20 
stycznia 2018 roku. Targi vetexpo oraz kongres odbywają się w cyklu dwuletnim, a ich organizatorami 
są Leipziger Messe GmbH (Targi Lipskie), a także Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w 
Lipsku oraz Izby Lekarsko Weterynaryjne z sześciu krajów związkowych (Berlina, Brandenburgii, 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii). 
 
Lipski Kongres Weterynaryjny stanowi obecnie najważniejsze wydarzenie edukacyjne dla 
przedstawicieli medycyny weterynaryjnej w krajach niemieckojęzycznych. Skierowany jest do lekarzy 
weterynarii, pracowników lecznic weterynaryjnych oraz pracowników placówek naukowych i studentów. 
W 2016 roku w ramach kongresu zaprezentowanych zostało ponad 470 referatów i wykładów.           
W targach vetexpo udział wzięło 210 wystawców. Liczba odwiedzających oba wydarzenia wyniosła 5 
000 specjalistów z branży, co plasuje je w czołówce imprez skierowanych do branży weterynaryjnej w 
Niemczech. 
 
W ramach kongresu w roku 2018 odbędzie się po raz kolejny międzynarodowa konferencja 
International Conference on Equine Reproductive Medicine (ICERM), w której udział wezmą lekarze 
medycyny reprodukcyjnej z całego świata. Szczegółowy program kongresu dostępny będzie on-line od 
września br. 
 
Jeśli Państwa firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktów biznesowych z rynkiem krajów 
niemieckojęzycznych, udział w Branżowych Targach Przemysłu Weterynaryjnego vetexpo będzie 
właściwą decyzją. Targi vetexpo stanowią największe wydarzenie dla przemysłu weterynaryjnego       
w Niemczech. 
 
Obszary wystawiennicze targów vetexpo 2018: 
 

• sprzęt, instrumenty i wyposażenie medyczne 
• produkty lecznicze, farmaceutyczne i medyczne 
• preparaty i produkty żywnościowe / dietetyka 
• doradztwo / usługi 
• wyposażenie lecznic weterynaryjnych 
• oprogramowanie 
• literatura fachowa 
• diagnostyka i laboratoria 
• ubezpieczenia 

 

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



 
Koszty niezabudowanej powierzchni wystawienniczej: 
 

Rodzaj stoiska Koszt 

stoisko szeregowe (jedna strona otwarta) 189,00 euro/m2 

stoisko narożne (dwie strony otwarte) 199,00 euro/m2 

stoisko czołowe (trzy strony otwarte)  209,00 euro/m2 

stoisko wyspowe (cztery strony otwarte) 219,00 euro/m2 
 
Obligatoryjne koszty dodatkowe to niemiecki podatek targowy AUMA 0,60 euro/m².  
Ceny netto plus 19% należnego podatku VAT. 
Organizatorzy proponują kompleksową zabudowę stoiska (ceny w dokumentach zgłoszeniowych).  
 
 
Termin rozpoczęcia lokalizacji wystawców na hali: 01 czerwca 2017  
 
 
Więcej informacji na temat targów: www.tieraerztekongress.de 
 
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:  

www.targilipskie.pl/download/pdf/Anmeldunterlagen%20Tierärztekongress%202018.pdf 

 
 
Folder w języku angielskim: 

www.targilipskie.pl/download/pdf/TRK_2018_AU_Flyer.pdf 

 
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji o targach, prosimy 
o kontakt z naszym biurem.  
 
 
Z poważaniem 
 
Sylwia Petrażycka 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
 
 
 
 


