
 
 
 

 

 
 
 
 

INTERFORST 2014 – 12. Światowe Targi Leśnictwa i Techniki Leśnej     
połączone z Naukowymi Prezentacjami i Specjalistycznymi Wystawami 

 
Monachium, 16. – 20. lipca 2014 r. 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 12-tej już edycji Światowych Targów Leśnictwa i 
Techniki Leśnej połączonych z Naukowymi Prezentacjami i Specjalistycznymi Wystawami – 
INTERFORST 2014, które odbędą się w dniach 16. – 20. lipca 2014 r. w jednym z największych i 
najnowocześniejszych ośrodków targowych na świecie -  w Monachium.  
 
Targi INTERFORST to wiodące wydarzenie w branży leśnej i przemysłu drzewnego. Prezentują  cały 
wachlarz jej różnorodnych ofert, nie pomijając przy tym absolutnie żadnego segmentu. Innowacyjne 
rozwiązania i technologie, mające właśnie tu swoją światową premierę, wyznaczają kierunek rozwoju 
całej branży.  
To targi INTERFORST gromadzą tylu decydentów i znaczących uczestników rynku. Jednocześnie targi 
INTERFORST to miejsce stworzone nie tylko dla wiodących producentów z branży, lecz również dla 
przedsiębiorstw dopiero zdobywających rynek. Nie może więc Państwa zabraknąć na tym 
najważniejszym na świecie spotkaniu branży leśnej i przemysłu drzewnego.  
 
Podczas nadchodzącej edycji targów ekspozycja prezentowana będzie w 2 ogromnych halach  oraz na 
terenie otwartym, dzięki czemu łączna powierzchnia wystawiennicza wynosić będzie ok. 63 tys.m²! Nie 
ma na świecie innej, tak wielkiej „sceny” do przedstawienia najnowszych zdobyczy branży leśnej i 
przemysłu drzewnego.  
 
Proszę zauważyć, że targi INTERFORST stale rosną! Ubiegła edycja tej imprezy, która odbyła się w lipcu 
2010 r., zgromadziła 413 wystawców z 24 państw i prawie 50 tys. odwiedzających z 80 krajów świata.  
 
Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia: 
 

1. Odnowa i pielęgnacja lasów, zalesianie, nasiona, sadzonki, pielęgnacja gleby 
2. Ochrona i opieka nad lasami, badania zanieczyszczeń, ochrona zwierząt 
3. Maszyny i urządzenia do zbiórki drewna, inne zbiory leśne 
4. Transport i składowanie drewna, sprzęt, chemikalia 
5. Budowa i utrzymanie dróg leśnych 
6. Pojazdy do transportu drewna oraz do ruchu leśnego 
7. Obróbka drewna, sprzęt i technologie 
8. Las rekreacyjny i wypoczynkowy, ochrona drzew, pielęgnacja lasów 
9. Zastosowanie systemów informatycznych w przemyśle drzewnym, pomiary, telekomunikacja w 

leśnictwie, sprzęt badawczy 
10. Kontrola, bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc 
11. Usługi w zakresie zbiórki drewna, składowania i transportu drewna okrągłego i handlu drewnem  
12. Maszyny i urządzenia używane   
13. Nowy trend – energia pozyskiwana z drewna           



 
 
 
 
Targom INTERFORST 2014 będzie towarzyszył niezwykle atrakcyjny program ramowy, stanowiący 
integralną część imprezy targowej. Konferencje, sympozja, dyskusje, wykłady i prezentacje na żywo to 
tylko niektóre urozmaicenia przygotowane przez organizatora targów. Warto czerpać z wiedzy i 
doświadczenia znanych na całym świecie specjalistów z branży leśnej i przemysłu drzewnego, dać się 
zainspirować, otworzyć się na innowacyjne technologie i rozwiązania.  
 
Proszę pamiętać, że targi INTERFORST odbywają się w stolicy urokliwej Bawarii - Monachium. W tym 
mieście każdy znajdzie coś dla siebie. O uwagę odwiedzających miasto wręcz walczą liczne muzea, 
parki i ogrody, zamki i pałace oraz przepiękna, romantyczna starówka. Monachium to miejsce niezwykłe, 
doskonale łączące dwie diametralnie różne cechy. Z jednej strony miasto wręcz żyje tradycją bawarską, 
zaś z drugiej należy do najnowocześniejszych metropolii na świecie, jest siedzibą wielu 
międzynarodowych koncernów i ośrodkiem niemieckiej high-tech.  
 
 

Procedura zamawiania biletów wstępu na targi INTERFORST 2014: 
 
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie www.interforst.de Zachęcamy Państwa do skorzystania z 
zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze. 
 
 Bilet on-line Bilet w kasie targowej 

Bilet 1-dniowy 20 EUR 31 EUR   (27 EUR w niedzielę) 

Bilet 2-dniowy 30 EUR 45 EUR 

Bilet 5-dniowy 53 EUR 71 EUR 

Bilet grupowy (min.10 osób) 1-dniowy 20 EUR 24 EUR 

Studenci, uczniowie, seniorzy, inwalidzi - 15 EUR 

Katalog  16 EUR 

Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.interforst.de, zakładka Visitors // Besucher oraz Ticke prices, a 
następnie klikając w: Buy your ticket/Redeem your vouchert // Ticket kaufen/Gutschein einlösen /! 
przechodzicie Państwo do procesu rejestracji. Po udanym wygenerowaniu loginu i hasła oraz po udzieleniu 
odpowiedzi na kilka pytań w systemie rejestracyjnym można dokonać zamówienia na bilety wstępu na targi. 
 
Płatność za zamówione bilety wstępu przez Internet jest możliwa kartą kredytową. 

• Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów – spółki Messe München 
GmbH, który jest odpowiedzialny za jego realizację. 

• Po dokonaniu płatności kartą kredytową na podany przez Państwa w trakcie rejestracji adres e-mailowy 
przesyłany jest bilet wstępu (Print@home Ticket). 

• Bilet należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi do Monachium. 
• Wydrukowany bilet wstępu (Print@home Ticket) jest jednocześnie fakturą VAT! 

 
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. 
 
Więcej informacji na temat targów INTERFORST 2014 znajdą Państwo na stronie: www.interforst.de  
 

W razie pytań służymy Państwu pomocą a jesteśmy dostępni pod adresem: 
 

 Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 

tel. 022 620 44 15; faks: 022 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 
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