MIĘDZYNARODOWE TARGI WEGAŃSKIE
KOLONIA, 02 - 03 LISTOPADA 2018
2018
INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
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
zabawki i hobby
zabawki dla dzieci i niemowląt
artykuły do malowania, majsterkowania, robótek
ręcznych

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
środki piorące i czystości
środki czystości, mydła
płyny do mycia naczyń
środki piorące
wybielacze
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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
Koszty obowiązkowe

instytucje, usługi,
usługi, wydawnictwa
czasopisma, wydawnictwa
handel online
związki sportowe, joga
usługi energetyczne
doradztwo żywieniowe, szkoły gastronomiczne
stowarzyszenia

wszystkie podane wartości są cenami netto

Stoisko powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy

stoisko czołowe/wyspowe

Zgłoszenie
do 26.0
od 27.04.201
26.04
.04.2018
.2018
27.04.2018
.04.2018
2
146,00 EURO/m
158,00 EURO/m2
158,00 EURO/m2
170,00 EURO/m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

9,00 EURO/m2

AUMA

opłata na rzecz federacji targowej

0,60 EURO/m2

stoisko szeregowe/narożne

Ryczałt na poczet usług serwisowych NKA

rozliczany po targach w zależności od zużycia
13,00 EURO/m2

Opłata za usuwanie odpadów

4,90 EURO/m2

Pakiet marketingowy
Komponenty pakietu dla wystawców, grupowych
organizatorów i członków grupy:
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- 2 wpisy wg grup produktowych w katalogu
- nieograniczona ilość wpisów wg grup produktowych
w aplikacji oraz wyszukiwarce wystawców online
- aktywacja terminarza online
- dostęp do nowości w zakładce dla prasy
Komponenty pakietu dla podwystawców i firm
reprezentowanych:
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- 2 wpisy wg grup produktowych w katalogu
- nieograniczona ilość wpisów wg grup produktowych
w aplikacji oraz wyszukiwarce wystawców online

Zgłoszenie

265,00 EURO
wystawca, grupowy organizator, członek grupy

250,00 EURO
podwystawca, firma reprezentowana

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.
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Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 6 m2
max. wysokość stoiska 3,50 m
Montaż stoiska

31.10.2018 od godz. 8.00 do godz. 20.00
01.11.2018 od godz. 7.00 do godz. 24.00
02.11.2018 od godz. 0.00 do godz. 8.00

Demontaż stoiska

03.11.2018 od godz.18.00 do godz. 24.00
04.11.2018 od godz. 0.00 do godz. 20.00

Zabudowa

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

Wejściówki wystawcy bezpłatne, ważne w dni targowe oraz montażu i demontażu stoiska
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
odpłatne, dodatkowe wejściówki na zamówienie
Koszty rezygnacji

regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
skrót punkt 10, część ogólna punkt II 8, cześć szczegółowa punkt 3.9.
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.veganfach.de // www.veganfach.com
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