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Szanowni Państwo, 

 

już za niespełna trzy miesiące, podczas Światowych Wiodących Targów Piekarnictwa, 

Cukiernictwa i Snacków – iba, Monachium ponownie stanie się miejscem spotkań ponad 

1.300 wystawców z 57 krajów i 77.000 odwiedzających. Co trzy lata targi iba przyciągają 

przedstawicieli całego świata przemysłu piekarniczego i cukierniczego, prezentując bardzo 

szeroką ofertę komponentów i dodatków, usług, urządzeń i maszyn oraz całe linie produkcyjne. 

To właśnie tutaj spotykają się odnoszące sukces przedsiębiorstwa począwszy od zakładów 

rzemieślniczych, przez duże piekarnie aż po przedstawicieli rozwiązań przemysłowych. 

Piekarze i cukiernicy znajdą wszystko, co niezbędne do codziennej produkcji. 

 

W 12 halach targowych na powierzchni wystawienniczej liczącej 132.000 m2 zostanie 

zaprezentowany kompletny przegląd wszystkich nowinek produktowych dostępnych na rynku, 

a szczegółowa oferta targów to: 

• maszyny piekarnicze i cukiernicze • zaopatrzenie piekarni i cukierni • środki do pieczenia, 

surowce i dodatki • piece piekarnicze i osprzęt • artykuły dekoracyjne • usługi • technologia 

energetyczna, wentylacyjna i klimatyzacyjna • gastronomia i catering • półfabrykaty i produkty 

gotowe • technologia informacyjna • kawa i ekspresy do kawy • technologia chłodnicza i 

fermentacyjna • sprzęt laboratoryjny i pomiarowy • wyposażenie sklepów, kawiarni i cukierni 

• logistyka • produkcja makaronu, pizzy i tortilli • optymalizacja procesów i automatyzacja • 

czyszczenie i higiena • snacki i ich produkcja • lody i ich produkcja • sprzedaż • rozwiązania 

opakowaniowe • dostawcy 

 

Podczas targów iba, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży piekarniczej i cukierniczej, będą 

mogły wziąć udział w cieszących się ogromnym zainteresowaniem, bezpłatnych spacerach z 

przewodnikiem. W czasie zwiedzania targów zainteresowani uczestnicy zapoznają się z 

ciekawymi usługami, rozwiązaniami i pomysłami, które z kolei będą mogli wdrożyć w swojej 

firmie. Szczegóły i zapisy znajdą Państwo na stronie: www.iba.de/messe/fuer-das-

handwerk/ibamessetouren/ 

 

iba.OKTOBERFEST TENT – już stałym elementem targów iba jest namiot Oktoberfest. 

Bawarskie specjały wraz z muzyką na żywo zadowolą nie tylko amatorów piwa. Namiot 

usytuowany będzie przy wejściu East, od strony hali B6. Szczegóły i rezerwacje miejsc 

możliwe są poprzez stronę: www.iba.de/en/messe/event-formate/iba-oktoberfest 

 

 

 

 

http://www.iba.de/messe/fuer-das-handwerk/ibamessetouren/
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Procedura zamawiania biletów wstępu na targi iba 2018: 

Bilety wstępu na targi iba 2018 można nabyć na miejscu w Monachium lub w przedsprzedaży 

poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie www.iba.de/en/visitor-

centre/tickets/. Zachęcamy do skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi czas oraz 

pieniądze. 

 

Ceny i rodzaje biletów na targi iba 2018: 

Rodzaj biletu Cena w przedsprzedaży Cena w kasie targowej 

Bilet 1-dniowy 40 EUR 55 EUR 

Bilet 2-dniowy 75 EUR 90 EUR 

Bilet na całe targi 95 EUR 110 EUR 

Uczniowie, studenci, nauczyciele* tylko w kasie targowej 0 EUR 

* Po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. 

 

Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wprowadzanych danych podczas 

zamawiania biletów wstępu, gdyż bilet stanowi jednocześnie pokwitowanie. 

 

 

Godziny otwarcia targów iba 2019: 

 

sobota – środa 

 

9:30 – 18:00 

 

Dokładny adres Targów Monachijskich to: 

Willy-Brandt-Allee 1 

81829 München, Niemcy 

 

czwartek 

 

9:30 – 17:00 

 

 

 

Więcej informacji dotyczących targów iba 2018 znajdą Państwo na stronie wydarzenia 

www.iba.de/en oraz w Biurze Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. +48 22 620 44 15 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 

www.iba.de/en 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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