MIĘDZYNARODOWE TARGI EDUKACYJNE
KOLONIA, 19
19 – 23 LUTEGO 2019
2019

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Powierzchnia

hale targowe 6, 7, 8, 9

Godziny otwarcia

wystawcy
8.00-19.00
odwiedzający 9.00-18.00

Wystawcy

Kolonia 2016
Stuttgart 2017
Hannover 2018

793 firm z 40 krajów
860 firm z 47 krajów
840 firm z 50 krajów

Odwiedzający

Kolonia 2016
Stuttgart 2017
Hannover 2018

około 100.000 gości
około 85.000 gości
około 73.000 gości

Częstotliwość

co roku, naprzemiennie w Kolonii, Stuttgarcie i Hannoverze

Zakresy tematyczne
pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały
eksploatacyjne
systemy archiwizacji i przechowywania
materiały plastyczne
materiały biurowe, piśmiennicze
pomoce dydaktyczne i pomoce do pracy
metoda Montessori (materiały)
technika prezentacji (materiały i dodatki)
stemple, dodatki
kalkulatory
kreda, akcesoria do tablic, przybory do rysowania

sprzęt i systemy dla nauk przyrodniczych i techniki
sprzęt laboratoryjny i analityczny
mikroskopy
aparatura do demonstracji i eksperymentów
sprzęt i systemy dla kształcenia zawodowego

wydawnictwa edukacyjne

wyposażenie pomieszczeń oraz laboratoriów
wyposażenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
instalacje i wyposażenie dla bibliotek
meble biurowe
wyposażenie laboratoriów chemicznych
stoły komputerowe
instalacje i wyposażenie dla laboratoriów fotograficznych
oświetlenie
meble dla szkół, uniwersytetów
wyposażenie placów zabaw
pokrycia podłogowe dla placów zabaw
instalacje i wyposażenie dla laboratoriów językowych
tablice
instalacje i wyposażenie klas i laboratoriów
wyposażenie sal gimnastycznych i pomieszczeń
wielofunkcyjnych

media cyfrowe i aplikacje/programy

trening i doradztwo

technika dla prezentacji, sprzęt audioaudio-video

usługi

materiały
materiały muzyczne, sportowe oraz do gier
piłki gimnastyczne, do siedzenia
materiały konstrukcyjne
gry edukacyjne
instrumenty, zabawki muzyczne, zestawy do rytmiki
rekwizyty teatralne i artystyczne
zabawki (drewniane, pluszowe)
pomoce terapeutyczne, rehabilitacyjne
sprzęt gimnastyczny i sportowy
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Koszty obowiązkowe

wszystkie podane wartości są cenami netto

Stoisko powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy
stoisko szeregowe
jedna strona otwarta
stoisko narożne
dwie strony otwarte
stoisko czołowe
trzy strony otwarte
stoisko wyspowe
cztery strony otwarte

165,00 EURO/ m2
179,00 EURO/ m2
196,00 EURO/ m2
207,00 EURO/ m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

8,90 EURO/ m2

AUMA

opłata na rzecz federacji targowej

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
26,50 EURO/ m2
ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych
kosztów podczas poprzedniej edycji targów

Udział w kosztach promocji i reklamy

w zależności od wielkości stoiska:
od 290,00 EURO do 3.440,00 EURO
stoisko 0 – 24 m2 / 290,00 EURO
stoisko 25 – 100 m2 / 480,00 EURO
stoisko 101 – 200 m2 / 970,00 EURO
stoisko 201 – 400 m2 / 1.460,00 EURO
stoisko 401 – 800 m2 / 2.250,00 EURO
stoisko od 800 m2 / 3.440,00 EURO
\

Pakiet marketingowy
Komponenty pakietu dla wystawców, podwystawców,
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
- prezentacja wybranego produktu przez aplikację
oraz wyszukiwarkę online, zdjęcie oraz opis
produktu
- prezentacja video przez aplikację oraz wyszukiwarkę
online
- prezentacja firmy w aplikacji i wyszukiwarce wystawców
online
- zakładka prasowa online: prezentacja firmy, logo, 6 notek
prasowych, 10 zdjęć, 5 dokumentów
- publikacja referatów na temat firmy i produktów na
forach targowych w oficjalnym programie ramowym
- koordynacja i udostępnienie pomieszczeń dla konferencji
prasowych
- udostępnienie wykazu najważniejszych czasopism
branżowych i mediów
- Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja
możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami
- aktywacja terminarza online

wystawca:
250,00 EURO stoisko do 20 m2
550,00 EURO stoisko od 20 m2
podwystawca, firma reprezentowana:
250,00 EURO
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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 oraz 1.30.
Datą dokonania zgłoszenia jest dzień wpłynięcia dokumentów.

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 9 m2
max. wysokość stoiska 3,00 m
Montaż stoiska

13.02.2019 -15.02.2019 od godz. 8.00 do godz. 24.00
16.02.2019 -17.02.2019 od godz. 0.00 do godz. 24.00
18.02.2019
od godz. 0.00 do godz. 18.00

Demontaż stoiska

23.02.2019
od godz.18.00 do godz. 24.00
24.02.2019 - 25.02.2019 od godz. 0.00 do godz. 24.00
26.02.2019
od godz. 0.00 do godz. 18.00

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

regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
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.didactawww.didacta-koeln.de // www.didactawww.didacta-cologne.com
cologne.com
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