INTERNATIONAL DENTAL SHOW
MIĘDZYNARODOWE TARGI STOMATOLOGICZNE

KOLONIA, 12 - 16 MARCA 2019
2019

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH przy współpracy z GDFI oraz VDDI

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

2, 3, 4, 5, 10, 11 o powierzchni 170.000 m2 brutto

Wystawcy

8.00-19.00

Odwiedzający

9.00-18.00 wstęp wyłącznie dla specjalistów

Wystawcy 2017

2.305 firm z 59 krajów w tym 17 firm z Polski, ogółem 72% z zagranicy

Odwiedzający 2017

155.000 gości ze 157 krajów, ogółem 60% z zagranicy

Częstotliwość

co dwa lata

Dzień handlowca

12 marca 2019
Pokaz najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny dentystycznej, technice
stomatologicznej oraz aktualne informacje branżowe stomatologii współczesnej.

Zakres dla stomatologów

Zakres dla
dla techników stomatologicznych

urządzenia stomatologiczne
systemy oświetleniowe
systemy odsysające, separacji i sprężonego powietrza
meble i wyposażenie gabinetów dentystycznych
systemy obrazowania
sprzęt specjalistyczny
krzesła, fotele dentystyczne
materiały dentystyczne
farmaceutyki
tworzywa i materiały pomocnicze dla stomatologów
systemy napędowe, mikrosilniki
instrumenty ręczne, obrotowe i ultradźwiękowe
implantologia
pomoc retencyjna
profilaktyka, higiena zębów i jamy ustnej
stomatologia estetyczna

meble i wyposażenie do pracowni dentystycznych
dentystyczne systemy funkcyjne
dentystyczne urządzenia do pracowni
materiały do modelowania i materiały do protez
materiały do uzupełnień protetycznych:
inlay, korony, mosty
tworzywa i materiały pomocnicze
dla techników stomatologicznych
systemy napędowe, mikrosilniki
instrumenty ręczne i narzędzia obrotowe
materiały pomocnicze w ortopedii szczękowej
materiały pomocnicze do rekonstrukcji
prefabrykowane części w systemach CAD/CAM
prefabrykowane formy
zęby

Ochrona przed infekcjami i obsługa techniczna

Serwis, informacja, komunikacja i organizacja

urządzenia sterylizacyjne i dezynfekujące,
oprzyrządowanie
chemiczne środki dezynfekcyjne
odzież i produkty ochronne oraz robocze
urządzenia czyszczące i konserwacja techniczna

serwis
systemy i oprogramowanie komputerowe
środki informacji, organizacji i komunikacji
media
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Koszty obowiązkowe

wszystkie podane wartości są cenami netto

Stoisko

Cena regularna
2

powierzchnia targowa za m bez zabudowy
wszystkie rodzaje stoisk

273,00 EURO/ m2

Ryczałt za energię

9,00 EURO/ m2

ogólne zużycie prądu, wody itp.

Ryczałt na poczet usług
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
36,50 EURO/ m2
ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych
kosztów podczas poprzedniej edycji targów

Pakiet medialny
Komponenty pakietu dla wystawców, podwystawców
i firm reprezentowanych:
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- wpis wszystkich zaznaczonych na formularzu 1.30
grup produktowych w katalogu targowym w formie
drukowanej/online/mobil
- IDS Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja
możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami
- aktywacja terminarza online
- wpis w aplikacji online
Zgłoszenie

389,00 EURO

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.

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12 m2

max. wysokość stoiska 4,00 m

Montaż stoiska

05.03.2019 - 09.03.2019
10.03.2019
11.03.2019

godz. 07.00 - 24.00
godz. 00.00 - 24.00
godz. 00.00 - 20.00

Demontaż stoiska

16.03.2019 -17.03.2019
18.03.2019
19.03.2019

godz. 18.00 - 24.00
godz. 07.00 - 24.00
godz. 07.00 - 18.00

Zabudowa

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

Wejściówki wystawcy bezpłatne, ważne w dni targowe oraz montażu i demontażu stoiska
4 wejściówki dla stoiska do 18 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 6 m2
Koszty rezygnacji

regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
skrót punkt 14, część ogólna punkt II 8, część szczegółowa punkt 6.
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.
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