Światowe Wiodące Targi Piekarnictwa, Cukiernictwa i Snacków

Monachium, 15. – 20. września 2018 r.

Szanowni Państwo,
Monachijskie targi iba to od 1949 roku światowe, wiodące miejsce spotkań dla ekspertów przemysłu
piekarniczego, cukierniczego i przekąsek. We wrześniu 2018 roku stolica Bawarii na sześć dni
ponownie stanie się światowym centrum branży i platformą dla innowacji, a targi zaoferują pełny
przegląd produktów, usług, trendów i inspiracji, gromadząc ogromną rzeszę wystawców i tysiące
zwiedzających.
To właśnie tutaj spotkają się odnoszące sukces przedsiębiorstwa począwszy od zakładów
rzemieślniczych, przez duże piekarnie aż po przedstawicieli rozwiązań przemysłowych. Ale również
gastronomowie, właściciele kawiarni, przedstawiciele handlu detalicznego, specjaliści branży
hotelowej i dostawcy żywności znajdą na targach iba niemal nieograniczoną, różnorodną ofertę,
począwszy od komponentów i dodatków po urządzenia i maszyny oraz całe linie produkcyjne.
Piekarze i cukiernicy znajdą wszystko, co niezbędne do codziennej produkcji.
Każda kolejna edycja targów iba to coraz bogatsza oferta tematyczna, budząca ogromne
zainteresowanie uczestników. Targi iba zapewniają kompletny przegląd wszystkich nowinek
produktowych dostępnych na rynku, a ich oferta 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

W 2015 roku, podczas ubiegłej edycji targów, w 12 halach o powierzchni liczącej 132.000 m²
uczestniczyło 1.309 wystawców z 57 krajów (66% spoza Niemiec) oraz 77.814 odwiedzających ze
167 krajów (64% spoza Niemiec).
JEDYNE TE, ALBO ŻADNE INNE! Targi iba są najważniejszymi targami w branży. W 2015 roku
84% wystawców oznajmiło, że ich zdaniem targi iba są numerem 1. Zróbcie Państwo kolejny krok i
dołączcie do wystawców kolejnych targów iba. Warto bowiem dobrze wykorzystać olbrzymi potencjał
światowych targów branżowych.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców. Rekomendujemy,
aby firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoje uczestnictwo w wyznaczonym terminie,
tj. do czerwca 2017 r., gdyż po tym terminie może być trudniej uzyskać lokalizację stoiska.
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach iba 2018
Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 12 m2)

Cena netto za 1 m2

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

209 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

235 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

245 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

258 EUR / m²

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.

Inne opłaty:
Obowiązkowy wpis do katalogu – 595 EUR netto
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 5 EUR netto/m²
Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 1.500 EUR netto
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.iba-budgetplaner.de
Więcej informacji dotyczących targów iba 2018 znajdą Państwo na stronie www.iba.de/en . Biuro
Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji
związanych z wzięciem udziału w tym wydarzeniu.

Biuro Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl
www.iba.de/en

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!

