MIĘDZYNARODOWE TARGI OGRODNICZE
KOLONIA, 02 - 04 WRZEŚNIA 2018
2018
INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Powierzchnia

225.000 m2 brutto

spoga+gafa

hale: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2

www.spogagafa.com

spoga horse autumn

hale: 11.1, 11.2

www.spogahorse.com

Godziny otwarcia

wystawcy

ND-PN 8.00-19.00; WT 8.00-18.00

odwiedzający

ND-PN 9.00-18.00; WT 9.00-17.00

Wystawcy 2017

2.131 firm z 59 krajów w tym 37 z Polski, 84% wystawców z zagranicy

Odwiedzający 2017

39.000 gości ze 113 krajów w tym 60% odwiedzających z zagranicy

Częstotliwość

co roku

Działy tematyczne

garden unique ● garden living ● garden creation & care ● garden bbq

meble ogrodowe

ekskluzywne meble ogrodowe, meble ogrodowe, akcesoria i wyposażenie, meble balkonowe
i na taras, materace, poduszki, pokrowce na meble ogrodowe, parasole i stojaki, markizy,
okładziny podłogowe na taras, huśtawki ogrodowe, kosze plażowe

grill & barbec
arbecue

grille i barbecue, urządzenia i akcesoria, węgiel do grilla, kominki i oprzyrządowanie,
przyprawy oraz sosy do grilla i barbeque

camping & czas
czas wolny meble campingowe i piknikowe, akcesoria, namioty, maty, śpiwory
sport & gry

artykuły sportowe i rekreacyjne, gry, przyrządy treningowe i fitness

maszyny & akcesoria

maszyny i urządzenia mechaniczne do pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, urządzenie
mechaniczne i ręczne do pielęgnacji trawników i żywopłotów, technika zagospodarowania
terenów zielonych, ścieżek oraz cmentarzy, wyposażenie, pielęgnacja placów do gry w golfa

narzędzia & akcesoria

narzędzia ręczne i akcesoria do pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych, akcesoria,
narzędzia do zagospodarowania trawników, ścieżek i cmentarzy

woda & światło

technika oświetleniowa i solarna w ogrodzie, lampy ogrodowe, technika wodna w ogrodzie,
oczka wodne, systemy nawadniania i uzdatniania wody

rośliny & kwiaty

donice, wazony i skrzynie ogrodowe, balkonowe i na taras, kamienie ozdobne, figurki
ogrodowe, artykuły z wikliny, kwiaty, stojaki na kwiaty i artykuły pielęgnacyjne

biochemia
iochemia & gleba

produkty biologiczno-chemiczne i organiczne, ziemia

dekoracja

pojemniki, kosze, siatki, folie, moskitiery, konewki, drobne artykuły dekoracyjne i świąteczne,
świeczki, artykuły florystyczne, sztuczne i suche kwiaty ozdobne

artykuły dla zwierząt

produkty dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków

wyposażenie ogrodu

domki ogrodowe, altany, mostki, pergole, zadaszenia, ogrodzenia, dekoracje ogrodowe
z ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych

usługi i serwis

usługi i serwis wokół ogrodu

Bilety wstępu

przedsprzedaż w biurze targów w Warszawie lub na Ticket-Shop www.spogagafa.de
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