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W dniach 25-27 stycznia 2019 roku po raz trzydziesty szósty

odbędzie się
najważniejsze w skali międzynarodowej wydarzenie dla hodowców – Olimpiada
Gołębi Pocztowych, której towarzyszyć będą Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów.
Olimpiada Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w Poznaniu, to niezwykle
prestiżowe wydarzenie przygotowywane z wielkim rozmachem, podczas
którego prezentowane są najpiękniejsze okazy na świecie. Już po raz drugi
Międzynarodowe Targi Poznańskie gościć będą te wspaniałe ptaki i ich
dumnych posiadaczy.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy, które mają w swojej ofercie wszystko,
co niezbędne w hodowli gołębi pocztowych m.in.: karmę, leki, odżywki, środki
czystości, gołębniki, systemy elektroniczne, zegary kontrolne, środki transportu
oraz zajmujące się profesjonalną hodowlą gołębi pocztowych.

On 25-27 January 2019,

for the thirty-sixth time already, the most
important event on an international scale for pigeon breeders – Racing Pigeon
Olympiad will take place, and it will be accompanied by the Trade Fair of Pigeons
and Accessories.
The Racing Pigeon Olympiad, which will take place in Poznan, is a very
prestigious event, organised on a grand scale, presenting the most beautiful
specimens in the world. For the second time already, Międzynarodowe Targi
Poznańskie will host those magnificent birds and their proud owners.
Companies offering everything necessary for pigeon breeding, e.g. food,
medicines, nutrients, cleaning agents, dovecotes, electronic systems, control cloks,
trophies are invited to participate in the event.
www.targigolebi.pl

CENY POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
EXHIBITION SPACE PRICES
Zgłoszenie do 30.09.2018r
Registration until 30.09.2018

Rodzaj powierzchni
Surface type

Zgłoszenie po 1.10.2018r.
Registration after 1.10.2018

Niezabudowana kryta - parter
Indoor exhibition space without stand construction - ground floor

225 PLN netto/net

260 PLN netto/net

Opłata rejestracyjna*
Registration fee*

400 PLN netto/net

400 PLN netto/net

* 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

1

Zgłoszenie do 30.09.2018r
Registration until 30.09.2018

Zgłoszenie po 1.10.2018r.
Registration after 1.10.2018

1

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

2000 PLN netto/net

2400 PLN netto/net

2

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

3500 PLN netto/net

4000 PLN netto/net

3

szeregowe / in a row 20 m²
narożne / in a corner 20 m²

5500 PLN netto/net

6000 PLN netto/net

4

50 m²

9500 PLN netto/net

10600 PLN netto/net

2

Sięgnij po Złoty Medal i zdobądź
pakiet unikalnych korzyści
› podkreśl innowacyjność i wysoką
jakość produktu/usługi
› zyskaj szeroką promocję przed,
w czasie wydarzenia

3

4

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

Mapa terenu MTP
Map of the MTP area
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Kontakt / Contact
Łukasz Rachubiński

Dyrektor projektu / Project manager

e-mail: lukasz.rachubinski@mtp.pl
phone no. +48 61 869 25 73

Liliana Biegoń

Obsługa Wystawców/Exhibitors service
e-mail: liliana.biegon@mtp.pl
phone no. + 48 61 869 25 29

www.olimpiadagolebi.pl

