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Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy na EXPO REAL 2008! 
Targi EXPO REAL są jedną z największych imprez w branży nieruchomości na świecie. Już od 
pierwszej ich edycji w 1998 r. znalazły się w czołówce wiodących, specjalistycznych targów w Europie. 
Wystawcy i odwiedzający przyjeżdżają do stolicy Bawarii z każdego zakątka globu. Poprzednia edycja 
targów w 2007 roku zgromadziła 1.825 wystawców z 43 krajów, a z ich ofertą zapoznało się wówczas 
prawie 24 tys. odwiedzających z 77 krajów.  Szczególną popularnością targi EXPO REAL cieszą się 
wśród odwiedzających z Niemiec, Wlk. Brytanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Czech, USA, Polski, Rosji 
i Włoch. 
Targom EXPO REAL udało się w ciągu zaledwie kilku lat zająć stałe miejsce w kalendarzach 
wszystkich najważniejszych decydentów w branży nieruchomości. Tutaj w tym samym czasie i 
miejscu spotykają się wszystkie najważniejsze rynki i wszyscy gracze na rynku. W związku z tym, 
targi są doskonałą bazą dla realizacji projektów międzynarodowych i zawierania kontaktów 
biznesowych. Bogaty program towarzyszący targów oferuje liczne konferencje i seminaria z udziałem 
uznanych ekspertów, a tym samym umożliwia przegląd aktualnych wydarzeń oraz trendów na rynku 
nieruchomości.  
 
Oferta tematyczna targów EXPO REAL: 
Pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, zarządzanie 
nieruchomościami, finansowanie inwestycji, nieruchomości przeznaczone pod inwestycje, 
projektowanie i realizacja inwestycji, budownictwo, usługi bankowe i leasingowe, technologie 
przekazywania informacji, prasa i związki branżowe, systemy szkoleń. 
 
Charakterystyka odwiedzających: 
Właściciele i pośrednicy nieruchomości, miasta i regiony gospodarcze, firmy doradcze, firmy 
zarządzające nieruchomościami, firmy budowlane, inżynierowie i architekci, fundusze inwestycyjne, 
banki i fundusze leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, kasy budowlane, menedżerowie do spraw 
doradztwa i zarządzania, informatycy, dziennikarze. 
 
UWAGA! Bilety wstępu na targi EXPO REAL 2008 po atrakcyjnych cenach w przedsprzedaży będzie 
można zamówić wyłącznie przez internet! Ponieważ od tego roku zmieniła się forma 
dokonywania płatności za zamówione bilety, bardzo  prosimy o dokładne  zapoznanie  się z 
załączoną na odwrocie  informacją. Poprzez współpracujące z nami biura podróży pomożemy 
również Państwu w rezerwacji miejsc hotelowych lub zamówieniu biletu lotniczego.  Zachęcamy do 
odpowiednio wczesnej rezerwacji miejsc hotelowych. Prosimy pamiętać także o najsłynniejszym na 
świecie święcie piwa Oktoberfest! Jego zakończenie przypada na dzień poprzedzający rozpoczęcie 
targów. Warto więc przyjechać wcześniej i zobaczyć to na własne oczy! 
 
W  przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielstwem targów EXPO REAL. 
                                                                                                          
 
 

Z poważaniem 
 
 

Aneta Pastuszka 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

                                                                                                           
 



 
 

 
 
                                                      

 
11. Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych  

EXPO REAL 2008 
 

IN F O R MA CJE  D O T YC ZĄCE  OBOWIĄZKOWE J  R E JEST RA CJ I  ODWI E DZA JĄCYC H   
T AR G I  EXPO REAL 2008,ZA M AW I A NI A  BI L E T Ó W  WSTĘPU  W   PR ZEDS PR ZE DAŻY   

OR A Z  R EJEST RA C JI  ZA PR OSZEŃ  N A  T AR G I  (Gast-Ticket)  
 
Ze względu na obowiązek rejestracji odwiedzających targi EXPO REAL 2008 online, bilety na targi w 
przedsprzedaży w atrakcyjnych cenach będzie można zamówić wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: 
www.exporeal.net (zakładka: Visitors/ Besucher i dalej: Entrance tickets/ Eintrittskarten). Dotyczy to 
również rejestracji zaproszeń na targi (Gast-Ticket)! 
 
Korzyści wynikające z wcześniejszej rejestracji: 
 

• Ceny biletów zamówionych w przedsprzedaży są niższe od biletów zakupionych bezpośrednio w trakcie 
targów  

• Rejestrując się wcześniej online, oszczędzają Państwo czas i unikają kolejek do rejestracji w czasie 
trwania targów 

• Wszyscy, którzy zamówią bilety wstępu w przedsprzedaży, otrzymają mailem od organizatora targów 
specjalny voucher w pliku PDF, umożliwiający odbiór biletu wstępu na miejscu w Monachium bez 
konieczności ponownej rejestracji 

• Voucher ten uprawnia do  bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w Monachium w drodze na 
targi. Bilet powrotny otrzymają Państwo przy odbiorze biletu wstępu 

 
Ceny biletów wstępu na targi EXPO REAL 2008  

 
 BILET 

2 -DNIOWY 
   BILET NA CAŁE TARGI KATALOG 

CENY W 

PRZEDSPRZEDAŻY 
 

215 EUR  
(ważny wyłącznie 
w terminie           
7-8.10.2008 ) 

 
300 EUR  

 

 
w cenie biletu 

CENY W  TRAKCIE 

TARGÓW 
 
- 

 
330 EUR 

 
w cenie biletu 

 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów: 
 

• Rejestrują się Państwo na stronie targów www.exporeal.net odpowiadając na kilka pytań i składają 
Państwo  zamówienie na bilety wstępu 

• Złożone przez Państwa drogą elektroniczną zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów 
Expo Real 2008 – spółki Messe München GmbH, który jest odpowiedzialny za jego realizację 

• Zapłata za zamówione bilety będzie możliwa wyłącznie kartą kredytową* 
• Po uregulowaniu należności bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail otrzymają Państwo imienne bilety 

wstępu na targi w formie elektronicznych voucherów. Vouchery należy wydrukować i zabrać ze sobą na 
targi. Na miejscu zostaną one wymienione na właściwe bilety wstępu 

• Fakturę za zamówione bilety i dokonaną płatność otrzymają Państwo bezpośrednio od organizatora 
targów – Messe München GmbH 

 
* Zmiana sposobu płatności wprowadzona od tegorocznej edycji targów, spowodowana jest przepisami podatkowymi, które 
nakazują organizatorom targów wystawianie faktur za bilety z wyszczególnieniem na nich podatku VAT (Mehrwertsteuer). 
Umożliwi to Państwu ubieganie się o zwrot tego podatku w Bundesfinanzamt für Steuern w Schwedt 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielstwem targów EXPO REAL w Polsce     – 
tel. 022/ 620 44 15,    e-mail: info@targiwmonachium.pl 
 
Więcej informacji na temat procedury rejestracyjnej/ zamawiania biletów wstępu uzyskają Państwo w: 
 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa, 

kontakt: Aneta Pastuszka 
tel. 22/ 620 44 15 ,   faks: 22/ 624 94 78 

e-mail: info@targiwmonachium.pl  lub na stronie  www.exporeal.net 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM ! 

http://www./
mailto:info@targiwmonachium.pl
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