
 
 
 
 

 
 

 
Oferta na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystyki, Podróży i 

Rekreacji 
C-B-R 2008 w Monachium w dn. 14-18 lutego 2008 

  
 
Szanowna Pani Dyrektor! 
Bardzo nam miło, zaprosić Panią do uczestnictwa w targach C-B-R 2008 - jednych z 
największych targów turystyki w Europie, które odbędą się w Monachium w dniach 14- 
18 lutego 2008. Targi C-B-R to drugie co do wielkości i znaczenia targi turystyczne w 
Niemczech, a Monachijskie Nowe Tereny Targowe, na których odbywają się targi, to 
jedne z najnowocześniejszych obiektów targowych na świecie. 
 
Bawaria ze względu na swoje położenie jest z pewnością wiodącym wśród niemieckich 
landów rejonem w dziedzinie turystyki. Bawarczycy wyjeżdżają coraz częściej i chętniej. 
Mimo niekwestionowanych walorów okolic Alp, spędzają swój urlop za granicą, a 
zwłaszcza w krajach sąsiednich. Szczególnym zainteresowaniem wśród inwestorów z 
Bawarii cieszy się Polska. Bliskie sąsiedztwo Polski i Niemiec, kontakty biznesowe i 
kulturowe, jak również możliwość podróżowania z dowodem osobistym sprawiły, że 
wzrasta popyt na oferty turystyczne z Polski.  
 
W związku z tak dużym zainteresowaniem Polską i polską turystyką, na targach C-B-R 
wystawia się z roku na rok coraz więcej polskich wystawców i regularnie wzrasta liczba 
odwiedzających. Ostatnią edycję targów C-B-R w roku 2007 odwiedziło 114 000 osób 
(zanotowano 5% wzrost liczby odwiedzających w stosunku do 2006 roku), które 
zapoznały się z ofertą prezentowaną przez 1566 wystawców (wzrost o 8%) z 67 krajów. 
Dla wystawców targi C-B-R są doskonałą okazją m. in. do promowania swoich regionów i 
prezentacji bogatej oferty, a dla odwiedzających są źródłem nowych informacji i 
kontaktów handlowych. UWAGA! Na najbliższej imprezie w 2008 roku będzie 
możliwość bezpłatnej prezentacji oferty wystawcy na scenie w hali targowej. 
Będzie to doskonała możliwość do przedstawienia interesujacych danych na temat 
miasta, oferty hoteli, pensjonatów, uzdrowisk, informacji na temat form turystyki. 
Istnieje również możliwość udzielenia bezpłatnego wywiadu dla radia 
bawarskiego, które jest patronem medialnym targów. Zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z aktualnymi informacjami bawarskiej telewizji i radia oraz interesującymi 
prezentacjami o formach spędzania urlopu organizowanymi przyz wystawców C-B-R. 
 
 
Podstawowe obszary tematyczne targów: 

• Rynek turystyki zorganizowanej (biura podróży, urzędy promocji, regiony, 
domy wczasowe, ośrodki odnowy biologicznej, hotele, kluby, campingi, literatura 
fachowa) 

• Turystyka wodna (rejsy, łodzie, żagle, sprzęt do surfowania, nurkowania, szkoły 
wodniackie) 

• Caravaning/ Camping (Motorcaravaning, akcesoria, sprzęt campingowy)  
• Sport i wypoczynek (m. in. sprzęt do Nordic Walking, jazdy na rowerze, fitness, 

odzież sportowa, akcesoria do wspinaczki, ośrodki i organizacje turystyczne) 
• Nowość: Lifestyle (sauny, solaria, baseny, akcesoria podróżne) 

http://www.c-b-r.de/


• Nowość: Zdrowie (sport i fitness, kosmetyki, zdrowa żywność, literatura 
specjalistyczna) 

 
Będąc oficjalnym przedstawicielem  targów C-B-R w Polsce z przyjemnością pomożemy  
Państwu w organizowaniu stoiska indywidualnego. Poniżej przedstawiamy ofertę cenową 
na wynajem powierzchni na targach C-B-R 2008. 
 
Koszty udziału w targach C-B-R 2008 (netto za 1 m2 ) * 
 
Stoisko szeregowe  100 EUR /m2  (stoisko z jednej strony otwarte) 
Stoisko narożne  105 EUR /m2 (stoisko z dwóch stron otwarte) 
Stoisko czołowe  110 EUR /m2 (stoisko z trzech stron otwarte) 
Stoisko wyspowe  115 EUR /m2 (stoisko z czterech stron otwarte) 
 
Rabat od 200 m2  5 % 
Rabat od 500 m2  10 % 
 

*Do powyższych cen należy doliczyć 19 % VAT (VAT obowiązujący na terenie Niemiec od 1.01.2007). Powyższe 
ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, a jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
Dodatkowe koszty: 
 
Przedpłata za usługi serwisowe (podłączenie elektryczności oraz zużycie prądu lub inne 
usługi zamawiane u organizatora): 15 EUR netto/m2  
(przedpłata pobierana przed targami wraz z należnością za powierzchnię wystawienniczą, rozliczana po targach 
na podstawie faktury końcowej i faktycznego zużycia prądu/ tudzież stopnia realizacji innych, zamawianych 
przez wystawcę usług dodatkowych) 
 
Szczegółowe informacje dla wystawców i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie  
www.c-b-r.de zakładka exihibitor/ Aussteller. 
 
Organizacja podróży: 
 
Dzięki współpracy z biurami podróży Biuro Targów Monachijskich w Polsce może udzielić 
Państwu kompleksowej pomocy przy dokonywaniu rezerwacji hotelu w Monachium lub 
organizacji wyjazdu na targi. Na zapytanie przesyłamy listę kontaktów do polskich i 
niemieckich biur podróży- partnerów Przedstawicielstwa. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z naszym 
Przedstawicielstwem, tel. 022/620 44 15, e-mail: info@targiwmonachium.pl  

 
Z poważaniem 
 

 
Krzysztof Kiljański 

*********************************************************************** 
Serdecznie zapraszamy Państwa do dołączenia do prestiżowego grona wystawców 

 targów C-B-R 2008 

mailto:info@targiwmonachium.pl

