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Plans for 2021:Plany na 2021:
> 4 pawilony wystawiennicze (7, 7A, 8, 8A) 
> 10.000 profesjonalnych zwiedzających
> top wykłady do hodowców
> bezpłatny wstęp dla biznesu pierwszego dnia targów
> bilet wstępu dla dorosłych 15 zł
> dzieci i młodzież wstęp bezpłatny
> całodniowy parking 25zł

> 4 exhibition pavilions
> 10,000 professional visitors
> top lectures for breeders
> free entry for business (first day of the fair)
> admission ticket for adults 15 PLN
> free admission for children and adolescents
> all-day parking 25 PLN

CENY POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
EXHIBITION SPACE PRICES

* opłata dotyczy wszystkich wystawców, również tych co zamawiają stoisko pakietów STOISKA PAKIETOWE
* the fee applies to all exhibitors, including those who order the STAND PACKAGES

Rodzaj powierzchni 
Surface type

Zgłoszenie do 22.01.2021
Registration until 22.01.2021

Zgłoszenie po 22.01.2021
Registration after 22.01.2021

Niezabudowana kryta - parter (1m2)
Indoor space without stand construction - ground floor (1sqm)

Opłata rejestracyjna*
Registration fee*

140 PLN netto/net

250 PLN  netto/net

200 PLN  netto/net

250  PLN  netto/net

Program wydarzeń – konferencje, prelekcje

Dostęp w jednym miejscu i czasie do wszystkich artykułów niezbędnych w hodowli gołębi

Prestiż i międzynarodowy charakter wydarzenia

Możliwość spotkania się z hodowcami z całego świata i wymiany doświadczeń

Lista wystawców i oferta sprzedażowa

Możliwość zobaczenia najpiękniejszych okazów gołębi pocztowych na świecie

74%

68,67%

65,33%

62%

52 %

38,67%

POWODY PRZYJAZDU NA TARGI w 2019*

*Na podstawie ankiet wśród odwiedzających targi

Sięgnij po Złoty Medal i zdobądź
pakiet unikalnych korzyści

› podkreśl innowacyjność i wysoką
 jakość produktu/usługi

› zyskaj szeroką promocję przed,
w czasie wydarzenia

Reach for the Gold Medal and get
a unique package of benefits

› emphasise innovation and high
quality of products/services

› gain extensive promotion before,
  during and after the event

Laureaci Złotego Medalu
Golden Medal Winners
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Rodzaj powierzchni 
Surface type Zgłoszenie do 22.01.2021

Registration until 22.01.2021
Zgłoszenie po 22.01.2021
Registration after 22.01.2021 

szeregowe / in a row 6 m² / sqm 
narożne / in a corner 6 m² / sqm 

szeregowe / in a row 12 m² / sqm
narożne / in a corner 12 m² / sqm

szeregowe / in a row 25 m² / sqm 
narożne / in a corner 25 m² / sqm 

1450 PLN  netto/net(3mx2m) 

2450 PLN  netto/net(6mx2m) 

2000 PLN  netto/net

3000 PLN  netto/net

3950 PLN  netto/net(5mx5m) 4500 PLN  netto/net

narożne / in a corner 4 m² / sqm (2mx2m) 950 PLN  netto/net 1250 PLN netto/net1

2

3

4

PAKIETY - SPRZEDAŻ GOŁĘBI / PIGEON SALES

PAKIETY - STOISKA STANDARDOWE / STAND PACKAGES - STANDARD

Rodzaj powierzchni 
Surface type

Zgłoszenie do 22.01.2021
Registration until 22.01.2021

Zgłoszenie po 22.01.2021
Registration after 22.01.2021 

6 m² / sqm (3mx2m) 1450 PLN  netto/net 2000 PLN netto/net1

12 m² / sqm (4mx3m) 2450 PLN  netto/net 3000 PLN netto/net2

20 m² / sqm (5mx4m) 2950 PLN  netto/net 3500 PLN netto/net3

50 m² / sqm (10mx5m) 7450 PLN  netto/net 8500 PLN netto/net4
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Mapa terenu MTP
Map of the MTP area 

Łukasz Rachubiński
Dyrektor projektu / Project manager
e-mail: lukasz.rachubinski@mtp.pl
phone no. +48 61 869 25 73 /
+48 693 029 285

Mariusz Ziętek
Obsługa Wystawców/Exhibitors service
e-mail: filip.glogowski@grupamtp.pl
phone no. +48 61 869 2983
+48 691 027 614

Kontakt / Contact

www.targigolebi.pl

www.rybomania.com.pl

NAJWIĘKSZE TARGI WĘDKARSKIE W EUROPIE
THE BIGGEST FISHING FAIR IN EUROPE


