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21. Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości
Komercyjnych

Monachium, 8 - 10 października 2018 r.
Szanowni Państwo!
EXPO REAL to największe w Europie targi w branży nieruchomości i inwestycji. Na targach
znajdziemy firmy, organizacje i dostawców usług zajmujących się rozwojem, finansowaniem,
realizacją, marketingiem i użytkowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomości. To najlepsze w
Europie miejsce do nawiązania kontaktów w całej branży nieruchomości. Imponujące wyniki
ostatniej edycji w 2017 roku to 2003 wystawców, których odwiedziło ok. 41 tys. gości z 75
krajów świata. Uczestnikami targów są wyłącznie profesjonaliści, osoby podejmujące
decyzje, autorzy i wykonawcy projektów i planów inwestycyjnych.
Tematy przewodnie tegorocznej edycji to nieruchomości biurowe, komercyjne, hotele, centra
logistyczne a także inwestycje mieszkaniowe dla inwestorów instytucjonalnych.
Uczestnicy targów dawno dostrzegli, że ich regularna obecność co roku w Monachium
pozwala nie tylko na nawiązanie trwałych kontaktów, ale pomaga zapewnić dobrą pozycję na
rynku i w sieci powiązań biznesowych, a także inicjować i uczestniczyć w nowych projektach
międzynarodowych nieruchomości.
Od lat w każdej edycji bierze udział kilkudziesięciu polskich wystawców, prezentując swoje
oferty inwestycyjne i plasując Polskę w czołówce wystawców spoza Niemiec. Wśród nich
należy wymienić polskie miasta i regiony, regionalne agencje i strefy ekonomiczne oraz
firmy deweloperskie.
Sektory tematyczne targów EXPO REAL 2018:











Inwestycje w nieruchomości
Finansowanie nieruchomości (bankowość, leasing, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne)
Consulting (badania rynku, wycena nieruchomości, aspekty prawne, podatkowe)
Deweloperzy, projektowanie, wykonawstwo
Architektura i planowanie
Zarządzanie projektami i kontrola
Zarządzanie aktywami nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i usługami
Promocja regionów i terenów miejskich
Wykorzystanie technologii IT, marketing i promocja
edukacja i szkolenia, stowarzyszenia i organizacje branżowe

Dodatkowym, lecz bardzo ważnym elementem targów jest bogaty, profesjonalny program
konferencji i spotkań, w których głos zabierze blisko 500 ekspertów. Wszystkie dostępne są
w ramach wejściówek, a prowadzone są w j. niemieckim i angielskim. 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. Busy z lotniska kursują co 20 min. a opłata wynosi 9 € w jedną lub 15 € w obie
strony.

Bilety wstępu na targi EXPO REAL 2018:
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu oraz w przedsprzedaży on-line poprzez
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie targów.


Płatność za zamówione bilety wstępu on-line jest możliwa tylko kartą płatniczą!



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.



Fakturę za zamówione bilety wstępu otrzymacie Państwo pocztą bezpośrednio od
organizatora targów - Messe München GmbH, lub też wygenerujecie ją sami po
dokonaniu zakupu logując się poprzez swój profil dostępu.



Nabycie biletu otwiera Państwu dostęp do katalogów, wyszukiwarek online a także
systemu nawiązywania kontaktów: Match-up!

Ceny biletów wstępu na targi EXPO REAL 2018:

Bilet 3-dniowy*
Bilet 2-dniowy*/**
Bilet 3-dniowy
studencki*/***

Cena online

W kasie na miejscu

EUR 515
EUR 400
EUR 100

EUR 565
EUR 435
EUR 150

* Wliczony w cenę jest katalog targowy (do wyczerpania zapasów).
** Ważny tylko 9. i 10. października 2018 r.
*** Ważny dla: uczniów, studentów, po przesłaniu formularza podpisanego przez uczelnię (do pobrania podczas
rejestracji).

Targi EXPO REAL 2018 odbywać się będą w następujących godzinach:
poniedziałek-wtorek
środa

09:00 – 19:00
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 !

