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17. Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości 
Komercyjnych 

 

 
 

Monachium, 6 - 8 października 2014 r. 
 
 

Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do odwiedzenia jedynych w swoim rodzaju międzynarodowych targów 
Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2014, które odbędą się w 
Monachium w dniach 6 - 8 października 2014 r.  
 
Organizowane od 1998 r. targi EXPO REAL stały się najważniejszymi targami inwestycji i 
nieruchomości komercyjnych w Europie. Targi uzyskują wśród uczestników bardzo wysokie 
oceny, jeśli chodzi o ich organizację i profesjonalizm, ok. 97% respondentów wystawiło 
targom noty od dobrej do znakomitej. Zaś ok. 90% gości deklaruje gotowość ponownego 
przyjazdu na targi. Nie jest więc zaskoczeniem, że z roku na rok targi przyciągają coraz 
więcej uczestników i odwiedzających do stolicy Bawarii. Podczas ostatniej edycji w 2013 r. 
udział wzięło 1663 wystawców z 34 krajów oraz ponad 36 tys. odwiedzających z 68 krajów 
świata.  
 
Ciekawym z polskiego punktu widzenia jest znaczący udział naszego kraju w targach EXPO 
REAL, w 2013 r. zaprezentowało się w nich bowiem 42 naszych wystawców, plasując 
Polskę w czołówce wystawców spoza Niemiec.  Zdecydowana większość polskich 
uczestników bardzo wysoko oceniła korzyści płynące z targów i już zgłosiła swój udział w 
tegorocznej edycji. 
 
Oferta tematyczna targów EXPO REAL 2014 obejmuje: 

• Pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi 
• Zarządzanie nieruchomościami 
• Finansowanie inwestycji 
• Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje 
• Nieruchomości komercyjne (bez wypoczynkowych i mieszkaniowych) 
• Projektowanie i realizacja inwestycji 
• Budownictwo 
• Usługi bankowe i leasingowe 
• Technologie informatyczne i przekazywania informacji 
• Prasa i związki branżowe 
• Systemy szkoleń 
 
 

Podmiotami obecnymi na EXPO REAL (również jako odwiedzający) są: 
 

• Właściciele i pośrednicy nieruchomości  
• Miasta i regiony ekonomiczne 
• Deweloperzy i kierownicy projektów 
• Konsultanci i agenci 
• Architekci i planiści 
• Firmy zarządzające nieruchomościami 
• Korporacyjne agencje nieruchomości 
• Menadżerowie do spraw rozwoju  
• Fundusze inwestycyjne, banki i fundusze leasingowe 
• Firmy ubezpieczeniowe  
• Dziennikarze i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych 

 



 
 
Na podkreślenie zasługuje bogaty, profesjonalny program towarzyszący targom w postaci 
ok. 80 sympozjów, seminariów, paneli dyskusyjnych i prezentacji. Wszystkie dostępne są w 
ramach wejściówek oraz wszystkie są tłumaczone na j. niemiecki i angielski. Akredytację 
zgłasza ok. 1000 dziennikarzy z całego świata. 
 
Doskonała infrastruktura terenów targowych Messe München GmbH ułatwia odwiedzającym 
dojazd na targi. Tereny wystawiennicze są połączone specjalnymi busami z monachijskim 
lotniskiem, a poprzez to z największymi metropoliami na całym świecie.     Takie same 
autobusy kursują pomiędzy terenami targowymi i 120 hotelami w mieście znacznie 
oszczędzając w ten sposób czas odwiedzających. Transfery hotelowe są bezpłatne dla 
odwiedzających, tylko na lotnisko obowiązuje opłata 8 € w jedną lub 13,50 € w obie strony. 
Planowanie podróży ułatwia strona: http://www.exporeal.net/en/planning/visas-travel-
hotel/howtogetthere.  
 
Procedura zamawiania biletów wstępu na targi EXPO REAL 2014: Bilety wstępu na targi 
można zakupić na miejscu oraz w przedsprzedaży on-line poprzez zarejestrowanie się i 
złożenie zamówienia na stronie www.exporeal.net . Zachęcamy Państwa do skorzystania z 
zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze. 
 
Ceny biletów wstępu na targi EXPO REAL 2014: 
 Cena on-line Cena w kasach targowych  
Bilet 3-dniowy* EUR 415 EUR 450 
Bilet 2-dniowy*/** EUR 315 EUR 345 
Bilet 3-dniowy studencki*/***  EUR   85 EUR 100 
* Wliczony w cenę jest katalog targowy (do wyczerpania zapasów). 
** Ważny tylko 7. i 8. października 2014 r.  
*** Ważny dla: uczniów, studentów, po okazaniu  dokumentu uprawniającego do zniżki. 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
• Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.exporeal.net zakładka For Visitors/Für 

Besucher, a następnie Purchase ticket/Ticket kaufen. 
• Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa tylko kartą kredytową! 
• Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów – spółki 

Messe München GmbH, który jest odpowiedzialny za jego realizację. 
• Po uregulowaniu należności na swoją skrzynkę mailową otrzymacie Państwo imienne 

bilety wstępu na targi (Print@home Ticket). Bilety należy koniecznie wydrukować oraz 
zabrać ze sobą na targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 

• Fakturę za zamówione bilety wstępu otrzymacie Państwo bezpośrednio od organizatora 
targów - Messe München GmbH. 

 
Targi EXPO REAL 2014 odbywać się będą w następujących godzinach: 
poniedziałek – wtorek 09:00 – 19:00 
środa 09:00 – 16:00 
 
Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów na targi itp. 
uzyskają Państwo w:  
 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce  
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa  
tel. 22 850 20 42,  22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl  
lub na stronie: www.exporeal.net 
 

 
ZAPRASZAMY DO MONACHIUM ! 
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