Warszawa, dn. 16.10.2017 r.

Największe w Niemczech Targi 50+ !

Monachium, 20 -22 kwietnia 2018 r.
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w 14. edycji największych w Niemczech i Europie Środkowej targów
dla osób 50+ – Die 66.
Lokalna impreza targowa szybko się rozrosła i w ostatnich latach osiągnęła międzynarodowy
charakter przyciągając 500 wystawców z kilkunastu krajów w tym również z Polski.
Przejęcie w ubiegłym roku imprezy przez renomowane Targi Monachijskie daje możliwość
dalszego intensywnego jej rozwoju. Targi przeniosły się do nowoczesnych hal targowych i
otrzymują wsparcie marketingowe tej potężnej organizacji.
Osoby w wieku 50+ to w Niemczech wielomilionowa grupa zamożnych i świadomych
konsumentów, to ogromny rynek na pomysły, produkty i usługi, którym warto się
zainteresować.
Co roku liczba zwiedzających wyraźnie się powiększa, osiągając ponad 40 tysięcy gości.
Zapewnia to wystawcom bezpośredni kontakt z grupą docelową, umożliwiając dotarcie z
ofertą do szerokiego grona klientów.
Tematyka targów Die 66 obejmuje następujące grupy produktów i usług:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moda i akcesoria
Uroda i wellness
Czas wolny i hobby
Uzupełnianie wiedzy i kwalifikacji
Sport i fitness
Rekreacja i aktywność
Finanse, ubezpieczenia, nieruchomości
Turystyka i podróże
Mieszkanie, usługi, opieka
Pomoc w życiu codziennym
Opieka zdrowotna
Technologie i nowe media
Transport i mobilność
Kultura i sztuka
Dieta, kulinaria

Oprócz stoisk wystawowych targi oferują cały szereg innych atrakcji, pokazy i występy na
scenie, specjalnie wydzielone tereny na organizację eventów, warsztaty, pokazy, koncerty,
bezpłatne porady i konkursy.

Warunki i koszty (netto) uczestnictwa dla wystawców:
powierzchnia

Stoisko szeregowe
Stoisko narożne
Stoisko czołowe
Stoisko wyspowe

127,- EUR/m²
137,- EUR/m²
144,- EUR/m²
148,- EUR/m²

Dostępne są też pakiety gotowych stoisk w cenie od 75 EUR/ m²

Pozostałe opłaty:
- AUMA (niemiecka organizacja targowa) 0,60 EUR/m2
- ryczałtowa opłata za usługi techn. (np. przyłącza i zużycie prądu i wody, sprzątanie itp)
7
EUR/m²
- opłata za wywóz śmieci w czasie targów
2
EUR/m2
- wpis do katalogu drukowanego i online
259,- EUR
Minimalna powierzchnia zamawianego stoiska to już 9 m2.
Wystawcy otrzymują do dyspozycji nieograniczony pakiet zaproszeń.
Formularze zgłoszeń uczestnictwa otrzymają Państwo od nas lub pobiorą na stronie targów
www.die-66.de
Nasze biuro chętnie udzieli informacji i bezpłatnej pomocy w przygotowaniach do targów.
Rejestracja wystawców już trwa!

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM NA TARGI „Die 66” !
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