MIĘDZYNARODOWE TARGI OGRODNICZE
KOLONIA, 02 - 04 WRZEŚNIA 2018
2018
INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
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
odwiedzający

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

ND-PN 8.00-19.00; WT 8.00-18.00
ND-PN 9.00-18.00; WT 9.00-17.00

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
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Koszty obowiązkowe

wszystkie podane wartości są cenami netto

Stoisko
powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy
wszystkie rodzaje stoisk

zgłoszenie do 29.
29.09.201
09.2017
.2017

174,00 EURO/ m2

zgłoszenie do 27.10.2017
.2017

187,00 EURO/ m2

zgłoszenie od 28.10
.10.2017
.2017

198,00 EURO/ m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

10,50 EURO/ m2

AUMA

opłata na rzecz federacji targowej

Ryczałt na poczet usług serwisowych NKA
dla firm biorących udział w targach po raz pierwszy
dla firm biorących udział w targach kolejny raz
Pakiet marketingowy
Komponenty pakietu dla wystawców, grupowych
organizatorów i członków grupy:
- 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,
ilość licencji zależna od wielkości stoiska
- Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja
możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami
- aktywacja terminarza online
- dostęp do nowości w zakładce dla prasy
- nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu
na cały okres targów podlegające rejestracji dla
klientów lub partnerów
Komponenty pakietu dla podwystawców i firm
reprezentowanych:
- 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

0,60 EURO/ m2
rozliczany po targach w zależności od zużycia
13,50 EURO/ m2
ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych
kosztów podczas poprzedniej edycji targów
1.199,00 EURO
wystawca, grupowy organizator, członek grupy

250,00 EURO
podwystawca / firma reprezentowana
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Zgłoszenie

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

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12,00 m2 / max. wysokość stoiska 3,00 m
Montaż stoisk

hale 1, 2, 3, 4, 5.2, 10.1

27.08.2018
godz. 09.00-24.00
28.08.2018-31.08.2018 godz. 00.00-24.00
01.09.2018
godz. 00.00-18.00

hale 5.1, 10.2

28.08.2018
godz. 09.00-24.00
29.08.2018-31.08.2018 godz. 00.00-24.00
01.09.2018
godz. 00.00-18.00

hale 6, 7, 8, 9

29.08.2018
godz. 09.00-24.00
30.08.2018-31.08.2018 godz. 00.00-24.00
godz. 00.00-18.00
01.09.2018

Demontaż stoisk

wszystkie hale

od 04.09.2018
do 06.09.2018

Zabudowa

Koelnmesse Service https://koelnmesse.mystand-configurator.de

od godz. 17.00
do godz. 18.00

Wejściówki wystawcy 3 wejściówki dla stoiska do 20 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 10 m2 do wielkości 100 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 20 m2 powyżej 100 m2
maksymalnie 150 wejściówek
odpłatne, dodatkowe wejściówki na zamówienie
Wejściówki montażyści bezpłatne, ważne w dni montażu i demontażu stoiska
4 wejściówki dla stoiska do 20 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 10 m2 do wielkości 100 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 20 m2 powyżej 100 m2
maksymalnie 150 wejściówek
Koszty rezygnacji

regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
skrót punkt 11, część ogólna punkt II 8, cześć 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.

www.spogagafa.com ● www.spogagafa.de
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