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Szanowni Państwo, 
 
Polska stała się dla inwestorów jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków. Zapraszamy więc do odwiedzenia  
15-tej już edycji targów EXPO REAL – głównego wydarzenia branży inwestycyjnej na świecie.  Dynamiczny 
rozwój tej wystawy sprawił. że wydarzenie to stało się jednym z absolutnych liderów targów inwestycyjnych na 
świecie. Targi EXPO REAL zyskały pozycję największego spotkania przedstawicieli branży nieruchomości i 
cieszą się nieustannie rosnącym zainteresowaniem całego sektora nieruchomości.  
 
Ubiegłoroczna edycja potwierdziła bardzo duże znaczenie targów w światowej branży nieruchomości. Mimo 
turbulencji finansowych w Europie zanotowano na targach 37 tys. odwiedzających oraz 1610 wystawców z 34 
krajów, na łącznej powierzchni wystawienniczej 64.000 m², Na targach akredytowało się ponad 1000 dziennikarzy 
i przedstawicieli mediów oraz 400 referentów programu ramowego.  
 
Ceniona przez uczestników jest wysoka jakość organizacji imprezy. Aż 90% ankietowanych wystawiło jej oceny 
dobre i bardzo dobre podkreślając profesjonalizm organizacji targów. 
 
Znaczący jest udział Polski w targach EXPO REAL. Polska jest od lat czołowym graczem na targach a w roku 
2011 zajęła 2 miejsce pod względem liczby wystawców (45) i 5 miejsce pod względem liczby odwiedzających 
(495). Lista polskich wystawców dostępna jest online pod adresem www.exporeal.net zakładka For all 
participants//Für alle Teilnehmer, a następnie List of participants//Teilnehmerdatenbank. 
Targi objęte są całkowicie systemem rejestracji i przeznaczone wyłącznie dla specjalistów z branży.  
 
Raport końcowy z  EXPO REAL 2011, liczne zdjęcia, film z targów oraz pełna lista wystawców są dostępne na 
oficjalnej stronie targów www.exporeal.net . 
 
Tak jak w ubiegłych latach organizator targów przewiduje dla wystawców 6 ogromnych nowoczesnych hal (każda 
po 11 tys. m. kw. netto). Na podkreślenie zasługuje bogaty, profesjonalny program towarzyszący targom w 
postaci sympozjów, seminariów, paneli dyskusyjnych i prezentacji. Wszystkie one dostępne są w ramach 
wejściówek oraz wszystkie są tłumaczone na j. niemiecki i angielski. 
 
 
Dlaczego warto wziąć aktywny udział w targach EXPO REAL 2012? 
 

 Rok rocznie ponad 36 tys. specjalistów spotyka się w jednym miejscu w stolicy Bawarii. Dzięki temu targi 
EXPO REAL stają się największą, specjalistyczną imprezą inwestycji i nieruchomości komercyjnych na 
świecie. 

 Podczas targów EXPO REAL swoją ofertę prezentują przedstawiciele branży nieruchomości z całego świata. 
Nie zabraknie tu: inwestorów i finansistów, deweloperów i menadżerów projektów, konsultantów i brokerów, 
zarządców nieruchomości i zarządców rozwoju, architektów i planistów, a także kluczowych przedstawicieli 
miast i regionów gospodarczych. 

 Ekspozycja targowa daje możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i dialogu z nowymi klintami i 
partnerami biznesowymi. 80% uczestników targów EXPO REAL 2011 potwierdziła, że nawiązała znajomości i 
wymieniła się kontaktami z nowymi klientami. 

 Zdaniem zdecydowanej większości uczestników (91%) targi EXPO REAL dają znakomitą możliwość do 
prezentacji i kreowania wizerunku firmy. 

http://www.exporeal.net/
http://www.exporeal.net/


 Targi to również obszerny program konferencji. Ponad 400 wybitnych referentów dyskutuje na pięciu forach 
na temat aktualnych trendów i innowacji na rynku nieruchomości i inwestycji. Dyskusje są oceniane przez 
ponad 90% uczestników konferencji jako dobre. Statystyki wskazują, że ponad połowa spośród wszystkich 
odwiedzających bierze aktywny udział w panelach dyskusyjnych. Udział w programie ramowym jest wliczony 
w cenę biletu wstępu. 

 Do dyspozycji odwiedzających stoją nowoczesne środki informacji i komunikacji oferowane przez wystawców.  
Nowoczesne technologie, którymi dysponuje organizator targów EXPO REAL są powszechnie 
wykorzystywane przez wystawców przy prezentacji ofert inwestycyjnych. 

 
 
Kim są odwiedzający? 
 
• Właściciele i pośrednicy nieruchomości • Miasta i regiony gospodarcze • Firmy doradcze • Firmy zarządzające 
nieruchomościami • Firmy budowlane • Inżynierowie i architekci • Fundusze inwestycyjne • Banki i fundusze 
leasingowe • Firmy ubezpieczeniowe • Kasy budowlane • Menedżerowie do spraw doradztwa i zarządzania • 
Informatycy • Dziennikarze 
 
Jaka jest oferta tematyczna targów EXPO REAL 2012? 
 

 Pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi 

 Zarządzanie nieruchomościami 

 Finansowanie inwestycji 

 Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje 

 Projektowanie i realizacja inwestycji 

 Budownictwo 

 Facility Management 

 Usługi bankowe i leasingowe 

 Technologie przekazywania informacji 

 Prasa i związki branżowe 

 Systemy szkoleń 
 

Organizatorzy targów EXPO REAL tradycyjnie już zaplanowali podczas tegorocznej imprezy niezwykle atrakcyjny 
program ramowy, w skład którego wchodzą ciekawe wykłady, konferencje i dyskusje dotyczące najbardziej 
aktualnych zagadnień w branży. Fora dyskusyjne prowadzone przez wybitnych specjalistów umożliwią przegląd 
wydarzeń oraz trendów panujących na rynku nieruchomości. 
Wszystkie fora będą symultanicznie tłumaczone na język angielski. Udział w forach nie wymaga żadnego 
zgłoszenia. Pełen program imprez towarzyszących targom EXPO REAL dostępny jest na stronie 
www.exporeal.net, zakładka For all participants//Für alle Teilnehmer oraz Conference 
programme//Konferenzprogramm. 
 
Targi EXPO REAL odbywają się w Monachium – stolicy niezwykle urokliwej Bawarii. Tu nie sposób się nudzić! O 
uwagę odwiedzających walczą liczne muzea, zamki i pałace, parki i ogrody oraz oczywiście romantyczne Stare 
Miasto i słynne monachijskie piwiarnie z wieloletnią tradycją. Monachium to miasto kontrastów. Z jednej strony 
żyje ono swoją bawarską tradycją, zaś z drugiej jest niezwykle nowoczesną metropolią, ośrodkiem niemieckiej 
high- tech, z siedzibami wielu międzynarodowych koncernów.  
 
Na naszej stronie internetowej www.targiwmonachium.pl w zakładce Planowanie podróży a następnie Biura 
podróży znajdą Państwo adresy współpracujących z nami biur, które kompleksowo zajmą się organizacją 
Państwa pobytu na targach. 
 
Życzymy Państwu udanych targów EXPO REAL 2012 ! 
 

 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 
 
Krzysztof Kiljański 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
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