THE INTERNATIONAL INTERIORS SHOW
Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia
Wyposażenia Wnętrz

KOLONIA, 14
14 - 20 STYCZNIA 2019
2019
INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

imm cologne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3

Wystawcy

PN-SO 14-19.01.2019 8.00-19.00 // ND 20.01.2019 8.00-18.00

Odwiedzający

PN-SO 14-19.01.2019 9.00-18.00 // ND 20.01.2019 9.00-17.00
PT-ND 18-20.01.2019

// Dni dla publiczności

Statystyka 2017

wystawcy ogółem 1.353 przedsiębiorstw

imm cologne

1.153 firm z 50 krajów w tym 71% wystawców z zagranicy

LivingKitchen

200 firm z 21 krajów w tym 49% wystawców z zagranicy
odwiedzający ogółem 150.000 gości

Statystyka 2018

wystawcy 1.253 przedsiębiorstw

imm cologne

1.253 firm z 55 krajów w tym 71% wystawców z zagranicy
odwiedzający 125.000 gości ze 138 krajów

Częstotliwość

imm cologne - co roku
LivingKitchen®
LivingKitchen - lata nieparzyste

imm cologne

Pure Atmospheres  Pure Editions  Pure Talents  Global Lifestyles
 Comfort  Sleep  Prime  Smart  Designer Market by blickfang

Zakresy tematyczne

meble wypoczynkowe i segmenty, regały, komody
nowoczesne wzornictwo i filozofia wyposażenia wnętrz
meble stylowe, rustykalne i klasyczne
stoliki i stoły rozkładane, ławy
krzesła, stołki barowe, siedziska obrotowe
meble do jadalni, witryny, stoły i narożniki kuchenne
oświetlenie sufitowe i ścienne, lampy stojące i stołowe
meble tapicerowane - sofy, kanapy wielofunkcyjne, fotele, leżanki, pufy
meble dziecięce i młodzieżowe
meble pod zabudowę i do samodzielnego montażu
meble wyplatane, letnie, stalowe
meble łazienkowe i wyposażenie, armatura, akcesoria łazienkowe
meble i szafki pod sprzęt audio-video, użytkowe pod zabudowę
meble do gabinetów domowych, regały i biurka, biblioteki
meble do przedpokoju, garderoby, szafy, systemy zabudowy stałej
meble do sypialni, systemy sypialne, łóżka i ramy, łóżka wodne, materace
meble do obiektów użyteczności publicznej

Bilety wstępu

przedsprzedaż w biurze targów w Warszawie lub na TicketTicket-Shop www.immwww.imm-cologne.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

