MIĘDZYNARODOWE TARGI WEGAŃSKIE
KOLONIA, 02 - 03 LISTOPADA 2018
2018
INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Powierzchnia

hala targowa 3.1

Godziny otwarcia

wystawcy
PT-SOB 9.00 - 19.00
odwiedzający PT-SOB 10.00 - 18.00
PT
10.00 - 14.00
co roku

Częstotliwość

wstęp dla wszystkich gości
wstęp wyłącznie dla specjalistów

Zakresy tematyczne
produkty spożywcze i napoje
zamienniki mięsa, kiełbas i krojonych wędlin
zamienniki ryb, krewetki wegańskie, kawior wegański
gotowe produkty do smarowania i sałatki delikatesowe
seitan, tofu, tempeh
zamienniki mleka, serów, jogurtów
zamienniki masła, margaryny
desery
zamienniki jajek
słodkie produkty do smarowania pieczywa
dodatki do pieczenia
zboża, płatki zbożowe, rośliny strączkowe
produkty mączne, pieczywo, makarony
słodycze i przekąski
sosy i pesto
surówki
produkty głęboko mrożone
gotowe dania, podstawowe artykuły żywnościowe
produkty delikatesowe, przystawki
przyprawy
pokarm dla dzieci i niemowląt
koktajle, soki
napoje bezalkoholowe, napoje gorące
napoje alkoholowe
książki kucharskie
suplementy diety i produkty prozdrowotne
witaminy i minerały
detoks/ oczyszczanie organizmu
roślinne środki lecznicze
środki homeopatyczne
artykuły pierwszej pomocy, środki do dezynfekcji, maści
poradniki

kosmetyki i artykuły drogeryjne
mydła, płyny pod prysznic, do kąpieli
higiena jamy ustnej, zębów
pielęgnacja włosów
dezodoranty
pielęgnacja twarzy i ciała, emulsje
golenie i higiena intymna
pielęgnacja przeciwsłoneczna
ochrona przed insektami
produkty do pielęgnacji dla niemowląt i dzieci
masaż i wellness
pielęgnacja paznokci, wegańskie lakiery do paznokci
pielęgnacja nóg i stóp
kosmetyki dekoracyjne
olejki aromatyczne, dodatki
zapachy
urządzenia kuchenne i artykuły gosp.
gosp. domowego
miksery
roboty kuchenne
prasy
artykuły gospodarstwa domowego
mieszkanie i wyposażenie wnętrz
meble
tekstylia domowe i dekoracyjne
materiały do budowy i renowacji
pozostałe wyposażenie wnętrz
moda i akcesoria
moda damska i męska
odzież dla niemowląt i dzieci
obuwie
akcesoria
torby, portfele
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Zakresy tematyczne
zabawki i hobby
zabawki dla dzieci i niemowląt
artykuły do malowania, majsterkowania, robótek
ręcznych
artykuły dla zwierząt
karma dla zwierząt
pielęgnacja i zdrowie zwierząt
artykuły dla zwierząt
turystyka i gastronomia
hotel, restauracja, kawiarnia
agencje podróży, portale podróżnicze
przewodnicy wycieczek, miejscy

Bilety wstępu

środki piorące i czystości
środki czystości, mydła
płyny do mycia naczyń
środki piorące
wybielacze
instytucje, usługi,
usługi, wydawnictwa
czasopisma, wydawnictwa
handel online
związki sportowe, joga
usługi energetyczne
doradztwo żywieniowe, szkoły gastronomiczne
stowarzyszenia

przedsprzedaż na Ticket-Shop www.veganfach.de

Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7 · 00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 00, 848 80 11 · Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl · www.koelnmesse.pl

