
INSTALACJE 2020         

INFORMATOR WYSTAWCY 

Termin targów:   18 - 20.11.2020   

Godziny otwarcia targów: 

dla wystawców:       9:00 – 18:00  

dla zwiedzających:  10:00 – 17:00 

Okres montażu i demontażu stoisk: 

Montaż:       15 - 17.11.2020 

Demontaż:  21.11.2020 

Powierzchnia wystawiennicza (bez zabudowy stoiska, wyposażenia, przyłączy elektrycznych oraz wod-kan): 

Rodzaj powierzchni Cena netto po 30.11.2019 

położenie szeregowe  425 PLN/ m2 

położenie narożne  470 PLN/ m2 

położenie półwyspowe / z 3 stron otwarte 485 PLN/ m2 

położenie wyspowe / z 4 stron otwarte 510 PLN/ m2 

powierzchnia niezabudowana kryta (w pawilonie) piętro  290 PLN/ m2 

niezabudowana, poza pawilonem (teren otwarty) 250 PLN/ m2 

 

Opłata za zgłoszenie wystawcy (jest obowiązkowa, stanowi warunek przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa w targach): 

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY 

STANDARD 

1 435 PLN netto 

PREMIUM 

2 165 PLN netto 

udział dwóch przedstawicieli wystawcy w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom                                                                

przekazanie kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe  (karty w formie elektronicznej)  
  

przekazanie zaproszeń dla gości targowych  – zaproszenia elektroniczne do pobrania w Strefie Wystawcy 50 szt. 100 szt. 

bezprzewodowy dostęp do Internetu - na czas trwania targów oraz okresy montażu i demontażu    

ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)    

raport gospodarczy Infocredit o 2 wybranych podmiotach krajowych      

wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu na stronie internetowej 

www.instalacje.mtp.pl  
  

wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup branżowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego” w katalogu na stronie   

zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.instalacje.mtp.pl  

do 60 znaków - każda 

następna rozpoczęta 

linia tekstu (60 znaków) 

– podlega opłacie 

do 480 znaków - 

każda następna 

rozpoczęta linia tekstu 

(60 znaków) – podlega 

opłacie 

umieszczenie logotypu wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.instalacje.mtp.pl  dodatkowo płatne  

http://www.instalacje.mtp.pl/
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INSTALACJE 2020         

przekazanie 1 karty wjazdu uprawniającej do wjazdu samochodem osobowym na tereny targowe – karta do pobrania w Strefie Wystawcy 

w formie elektronicznej 
dodatkowo płatne 

 

Opłata za zgłoszenie współwystawcy: 

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WPÓŁWYSTAWCY 

STANDARD 

734 PLN netto 

PREMIUM 

1 610 PLN netto 

udział dwóch przedstawicieli wystawcy w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom                                                             
  

przekazanie 2 kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe  (karty w formie elektronicznej do pobrania w Strefie 

Wystawcy)    
przekazanie zaproszeń dla gości targowych – 10 szt. – zaproszenia elektroniczne do pobrania w Strefie Wystawcy 

  
bezprzewodowy dostęp do Internetu - na czas trwania targów oraz okresy montażu i demontażu  

  
ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)  

  
raport gospodarczy Infocredit o 2 wybranych podmiotach krajowych    

  
wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu na stronie internetowej 

www.instalacje.mtp.pl   

wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup branżowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego” w katalogu na stronie 

www.instalacje.mtp.pl   

zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.instalacje.mtp.pl 

do 60 znaków - każda 

następna rozpoczęta 

linia tekstu (60 znaków) – 

podlega opłacie  

do 480 znaków - 

każda następna 

rozpoczęta linia tekstu 

(60 znaków) – podlega 

opłacie 

umieszczenie logotypu wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.instalacje.mtp.pl dodatkowo płatne 
 

przekazanie 1 karty wjazdu uprawniającej do wjazdu samochodem osobowym na tereny targowe – karta do pobrania w Strefie Wystawcy w 

formie elektronicznej 
dodatkowo płatne  

 

Dodatkowe opłaty: 

 Opcjonalnie: dodatkowe karty wystawcy, karty wjazdu, dodatkowe zaproszenia do zwiedzania targów INSTALACJE 

 Zabudowę stoiska (ścianki graniczne, wykładzina, wyposażenie) należy zamówić oddzielnie w Sekcji Zabudowy Stoisk MTP -  

IDEAEXPO.MTP lub w innej firmie zewnętrznej.  

W przypadku zabudowy własnej lub zamawianej z firmy zewnętrznej należy wziąć pod uwagę opłaty za: 

 Usługi techniczne - wykonanie przyłącza elektrycznego, wod-kan, usługi transportu, przeładunku, wykonanie podwieszeń konstrukcji itd. 

 Zużycie energii elektrycznej i innych mediów 

 Wywóz odpadów – opłata obowiązkowa. W przypadku stoisk o powierzchni powyżej 150m2 obowiązuje opłata ryczałtowa. 

 

Usługi promocyjne / Personel pomocniczy: 

Oferta reklamowa obejmuje skuteczne narzędzia wspomagające Państwa udział w targach w charakterze wystawcy. Właściwe i trafne skorzystanie z tych 

narzędzi przekłada się na zwiększenie zainteresowania Państwa ofertą profesjonalnych gości targowych. Więcej informacji o targowych usługach 

promocyjnych znajdą Państwo na stronie www.tup.mtp.pl lub www.strefawystawcy.pl  

Kontakt:  Małgorzata Barczak – (email: malgorzata.barczak@mtp.pl, tel. +48 61 869 2524) 

Noclegi: 

Skorzystaj z pomocy rezerwacji noclegów - kontakt: Joanna Roś (email: hotele@wtcpoznan.pl, tel. +48 61 865 38 69) 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich: to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana - 

po wnikliwej ocenie ekspertów - innowacyjnym produktem najwyższej jakości (http://zlotymedal.mtp.pl/pl/). 

Kontakt: Agnieszka Polacka tel. 668 805 018; agnieszka.polacka@wtcpoznan.pl 

 Zabudowa stoiska: 

Zabudowę stoiska (ścianki graniczne, wykładzina, wyposażenie) należy zamówić oddzielnie w Sekcji Zabudowy Stoisk MTP - DEAEXPO.MTP lub w innej 

firmie zewnętrznej. 

Kontakt: Michał Sobczak (email: michal.sobczak@grupamtp.pl, tel. +48 61 869 25 57, kom. 691 021 206) . Więcej informacji: www.ideaexpo.pl   
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