Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego
oraz Elementów Wykończenia Wnętrz
KOLONIA, 21 - 24 MAJA 2019
2019
INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

3.2 nowość , 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2

Godziny otwarcia

wystawcy 8.00-19.00 / odwiedzający 9.00-18.00

Wystawcy 2017

1.732 firm z 60 krajów, w tym 50 firm z Polski

Odwiedzający 2017

69.000 gości ze 152 krajów

Częstotliwość

co dwa lata
Zakresy tematyczne

hale 4.2, 6, 10.2

Materials & Nature
naturalne drewno, fornir, parkiet, elementy wykończenia wnętrz, powierzchnie
i papiery dekoracyjne, laminaty, tworzywa drzewne, warstwowe i mineralne,
obrzeża, materiały do obróbki powierzchniowej, kleje, cylindry, blachy

hale 3.2, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 7, 8

Function & Components
półfabrykaty do produkcji mebli skrzyniowych, kuchennych, biurowych i regałów,
okucia, zamki, części konstrukcyjne do mebli, oświetlenie i systemy oświetleniowe

hale 9, 10.1,
11.1, 11.2

Textile
Textile & Machinery
materiały tapicerskie, akcesoria tapicerskie, tkaniny obiciowe i skóry, maszyny
do produkcji mebli tapicerowanych i materaców
Zakresy rozszerzone
tworzywa i materiały do produkcji mebli
półfabrykaty do produkcji mebli skrzyniowych, biurowych oraz regałów
materiały do obróbki powierzchniowej oraz akcesoria
maszyny, narzędzia, urządzenia i elementy pomocnicze do obróbki powierzchniowej
okucia i części konstrukcyjne, akcesoria meblowe
systemy oświetleniowe i oświetlenie do mebli i wnętrz
maszyny ręczne, narzędzia, urządzenia, elementy do produkcji mebli i obróbki drewna
maszyny do produkcji mebli i obróbki drewna (stacjonarne)
materiały oblekane i obiciowe do tapicerowania
materiały tapicerskie, akcesoria tapicerskie oraz akcesoria
półfabrykaty tapicerskie, do produkcji materacy oraz łóżek
maszyny, narzędzia, urządzenia, elementy pomocnicze do tapicerowania i obróbki
elementy wykończeniowe na ściany i sufity, okna i elementy wykończeniowe
podłogi i elementy dodatkowe, parkiet, korek i inne drewniane pokrycia podłogowe
materiały posadzkowe, izolacyjne, zabezpieczenia powierzchni drewnianych
maszyny i osprzęt do układania parkietów oraz laminatów
drzwi, bramy i akcesoria, materiały do rozbudowy wnętrz
elementy gotowe do wyposażenia wnętrz
informacja i organizacja, usługi, serwis
Mobile Spaces
podłogi, uszczelki, fabrykaty z tworzyw sztucznych, skóry, lekkie konstrukcje,
oświetlenie i rozwiązania elektryczne, maszyny, produkcja powierzchni,
materiały tapicerskie, systemy zamykania, tekstylia, mechanizmy regulujące
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Koszty obowiązkowe wszystkie podane wartości są cenami netto
Stoisko

wszystkie rodzaje stoisk

powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy

zgłoszenie do 31.
31.05.201
05.2018
.2018

169,00 EURO/ m2

zgłoszenie od 01.
01.06.201
06.2018
.2018

185,00 EURO/ m2

zgłoszenie od 01.
01.11.201
11.2018
.2018

199,00 EURO/ m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

9,50 EURO/ m2

AUMA

opłata na rzecz federacji targowej

0,60 EURO/ m2

Ryczałt
Ryczałt na poczet usług serwisowych NKA
dla firm biorących udział w targach po raz pierwszy
dla firm biorących udział w targach kolejny raz
Pakiet marketingowy
Komponenty pakietu dla wystawców, grupowych
organizatorów i członków grupy:
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych
w katalogu drukowanym
- nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup
produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce
wystawców online
- zakładka prasowa online: prezentacja firmy, logo,
5 notek prasowych, 10 zdjęć, 5 dokumentów
- aplikacja do rejestracji odwiedzających na stoisku,
ilość licencji zależna od wielkości stoiska
- prezentacja wybranego produktu przez aplikację
oraz wyszukiwarkę online, zdjęcie oraz opis
produktu
- prezentacja na platformie branży wyposażenia
wnętrz z informacjami o firmie i produktach
- aktywacja terminarza online
- nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu
podlegające rejestracji dla klientów lub partnerów
Komponenty pakietu dla podwystawców i firm
reprezentowanych:
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych
w katalogu drukowanym
- nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup
produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce
wystawców online

rozliczany po targach w zależności od zużycia
24,50 EURO/ m2
ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych
kosztów podczas poprzedniej edycji targów
1.390,00 EURO
wystawca, grupowy organizator, członek grupy

250,00 EURO
podwystawca, firma reprezentowana
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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 i 1.30.
Datą dokonania zgłoszenia jest dzień wpłynięcia dokumentów.

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12 m2
max. wysokość stoiska 4,50 m
max. wysokość stoiska 6,50 m w halach 6-9 po otrzymaniu zezwolenia
Montaż stoiska
hale 6-8 oraz 10

11.05.2019 - 14.05.2019
15.05.2019 - 19.05.2019
20.05.2019
14.05.2019
15.05.2019 - 19.05.2019
20.05.2019

06.00 - 24.00
00.00 - 24.00
00.00 - 18.00
06.00 - 24.00
00.00 - 24.00
00.00 - 18.00

Demontaż stoiska

24.05.2019
25.05.2019 - 27.05.2019
28.05.2019

18.00 - 24.00
00.00 - 24.00
00.00 - 18.00

Zabudowa

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

hale 3-5, 9 oraz 11

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 11, część ogólna punkt II 8, cześć szczegółowa 3.10
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.interzum.de
www.interzum.de // www.interzum.com
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