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2018
INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

4.2, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2 o powierzchni 140.000 m2

Godziny otwarcia

wystawcy 8.00-19.00 / odwiedzający 9.00-18.00

Wystawcy 2015

1.501 firm z 49 krajów, w tym 56% z zagranicy

Odwiedzający 2015

45.000 gości ze 137 krajów w tym ponad 50% z zagranicy

Częstotliwość

co trzy lata

Anuga FoodTec 2018
2018

Food Processing | Food Packaging | Food Safety | Food Ingredients | Services & Solutions

Procesy technologiczne
maszyny przemysłowe, zespoły urządzeń
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technologie podstawowych art. żywnościowych
technologie piekarnicze
technologie wyrobu ciasta (makarony)
technologie przetwórstwa mięsa
technologie przetwórstwa ryb
technologie przetwórstwa warzyw i owoców
technologie produktów delikatesowych
technologie mleczarska
technologie produkcji lodów
technologie produkcji napojów
technologie używek (kawa, herbata)
technologie aromatów, esencji i przypraw

Technika napełniania i pakowania towarów
• maszyny/urządzenia pakujące z ochroną produktu
• maszyny/urządzenia pakujące i zamykarki
• maszyny do produkcji opakowań zbiorczych
• zamykarki i zawijarki do opakowań zbiorczych
• maszyny podnoszące do opakowań zbiorczych
• rozdzielniki i zabezpieczenia jednostek podających
• maszyny czyszczące i temperówki
• maszyny do etykiet
• urządzenia do pakowania obsługiwane ręcznie
• maszyny kontrolne i pomiarowe
• maszyny sortujące
• urządzenia do kodowania, znakowania, tłoczenia
Materiały i środki opakowaniowe
• środki opakowaniowe
• elementy pomocnicze do pakowania
• technika ważenia
• usługi pakowania

Automatyzacja, przetwarzanie danych,
technika sterowania i regulacji
Bezpieczeństwo produktów spożywczych,
zarządzanie jakością
• urządzenia do analizy, laboratoryjne, pomiarowe
• technika higieny
Środki pomocnicze, technika ochrony środowiska,
biotechnologie
• środki eksploatacyjne
• utrzymanie, konserwacja
• gospodarka odpadami, recycling
• ochrona pracowników i przeciwpożarowa
• techniczne wyposażenie budynków
• energia, woda, ścieki
• biotechnologie
Chłodnictwo i klimatyzacja
• chłodnie, urządzenia chłodnicze
• technika klimatyzacyjna, wentylacyjna, grzewcza
Urządzenia
Urządzenia przenośne, transportowe, logistyka
• urządzenia przenośne, transportowe
• urządzenia wewnątrz zakładowe i zewnętrzne
• urządzenia magazynujące, silosy, zbiorniki
• transport i logistyka
Dodatki do żywności i surowce technologiczne
Części konstrukcyjne i podzespoły
• części konstrukcyjne
• technika obróbki powierzchni
• materiały pomocnicze
Usługi, organizacje, wydawnictwa

www.anugafoodtec.de | www.anugafoodtec.com
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Koszty obowiązkowe

wszystkie podane wartości są cenami netto

stoisko szeregowe

jedna strona otwarta

Cena
Cena rabatowa
do 31.05.2017
.05.2017
205,00 EURO/m2

stoisko narożne
stoisko czołowe
stoisko wyspowe

dwie strony otwarte
trzy strony otwarte
cztery strony otwarte

219,00 EURO/m2
229,00 EURO/m2
237,00 EURO/m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

AUMA

opłata na rzecz federacji targowej

Stoisko
powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy

Cena regularna
od 01.06
1.06.2017
.2017
235,00 EURO/m2
249,00 EURO/m2
259,00 EURO/m2
267,00 EURO/m2

11,00 EURO/m2
0,60 EURO/m2

Ryczałt na poczet usług serwisowych NKA
dla firm biorących udział w targach po raz pierwszy
dla firm biorących udział w targach kolejny raz

rozliczany po targach w zależności
od zużycia
32,00 EURO/m2 ryczałt naliczany jest na
poziomie poniesionych kosztów podczas
poprzedniej edycji targów

Pakiet
Pakiet marketingowy
marketingowy
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego w formie
drukowanej/online/mobil
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych w katalogu
- nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup produktowych
w aplikacji oraz wyszukiwarce wystawców online
- aplikacja do rejestracji odwiedzających na stoisku
- zakładka prasowa online: prezentacja firmy, logo, 5 notek
prasowych, 10 zdjęć, 5 dokumentów
- Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja możliwości
nawiązania kontaktu z wystawcami
- aktywacja terminarza online
- dostęp do nowości w bazie danych w zakładce dla prasy
- nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu na cały okres
targów podlegające rejestracji dla klientów lub partnerów

29,00 EURO/m2

Zgłoszenie

W celu dokonania zgłoszenia firmy do udziału w targach niezbędne jest wypełnienie
dokumentów zgłoszeniowych. Procedurę rozpoczynają nadesłane formularze 1.10,1.30,1.31.
Datą dokonania zgłoszenia jest dzień wpłynięcia dokumentów.

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12 m2
max. wysokość stoiska 4,50 m w halach 4.1, 5.1, 5.2, 10.1, 10.2
max. wysokość stoiska 6,00 m w halach 6, 7, 8, 9
Montaż stoiska
od 11.03.2018 do 16.03.2018 od godz. 07.00 do godz. 24.00
od 17.03.2018 do 18.03.2018 od godz. 00.00 do godz. 24.00
od 19.03.2018 do 19.03.2018 od godz. 00.00 do godz. 20.00
Demontaż stoiska
od 23.03.2018 do 28.03.2018 od godz. 18.00 do godz. 18.00
Zabudowa
serwis organizatora Koelnmesse Service: https://koelnmesse.mystand-configurator.de
Koszty rezygnacji
regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
skrót punkt 12, część ogólna punkt II 8, część szczegółowa 3.8.
Niniejsze informacje ważne są wyłącznie z warunkami uczestnictwa w targach znajdującymi się w dokumentach
zgłoszeniowych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
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