THE INTERNATIONAL KITCHEN SHOW
Międzynarodowe
Międzynarodowe Targi Mebli Kuchennych i Wyposażenia
Wyposażenia Kuchni

KOLONIA, 14
14 - 20 STYCZNIA 2019
2019
INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

4.1, 4.2, 5.2 o powierzchni 42.000 m2 brutto

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

Częstotliwość

LivingKitchen®
LivingKitchen

lata nieparzyste

Równolegle

imm cologne

co roku - Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz

Zakresy tematyczne

LivingKitchen®
LivingKitchen 2019
2019

Meble kuchenne
kuchnie pod zabudowę
● kuchnie wolnostojące
● ciągi i moduły kuchenne
● pozostałe meble kuchenne
Urządzenia kuchenne
● parowary, piekarniki parowe
● okapy kuchenne
● zmywarki
● grille, piece, piekarniki (elektryczne, gazowe)
● automaty do kawy, ekspresy do kawy
● płyty grzewcze, kuchnie (elektryczne, gazowe)
● urządzenia wielofunkcyjne, roboty kuchenne
● chłodziarki, zamrażarki, chłodziarki do wina
● mikrofalówki
● pozostałe urządzenia kuchenne
Blaty kuchenne
● blaty betonowe
● blaty kamienne
● blaty ze stali szlachetnej
● blaty szklane
● blaty ze sztucznego kamienia
● blaty pokryte tworzywem sztucznym
● blaty drewniane
● blaty kompozytowe
● pozostałe blaty kuchenne
●

Małe AGD do kuchni
● wypiekacze chleba
● jajowary
● elektryczne wagi kuchenne
● otwieracze elektryczne
● sokowirówki
● urządzenia do fondue
● frytkownice
● młynki do przypraw
● grille elektryczne
● miksery ręczne
● urządzenia do jogurtów
● automaty do kawy, ekspresy do kawy
● młynki do kawy
● roboty kuchenne, blendery
● czajniki elektryczne
● tostery
Zlewozmywaki
● zlewozmywaki do zabudowy, podblatowe
● zlewozmywaki z opiekaczem, modułowe
● stoły ze zlewem
● akcesoria
Armatura kuchenna
● armatura odpływowa oraz przelewowa
● armatura zamykająca i wypływowa
● baterie mieszające, baterie zlewozmywakowe
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Zakresy tematyczne LivingKitchen®
LivingKitchen 2019
2019
Akcesoria kuchenne
systemy usuwania i sortowania odpadków
● akcesoria kuchenne
● elektroniczne systemy komunikacji i sterowania
● naczynia do gotowania i naczynia kuchenne
● tekstylia kuchenne
● nawilżacze i oczyszczacze powietrza
● środki czystości i do pielęgnacji
● systemy relingów
● pozostałe akcesoria
Oświetlenie
● oświetlenie stanowiska pracy
● oświetlenie kuchenne
● systemy oświetleniowe
● pozostałe oświetlenie
Usługi serwisowe
● firmy doradcze, serwis i logistyka
● recykling i gospodarka odpadami
● oprogramowanie/ technologie informacyjne
● opakowania
●

Zgłoszenie

Contract Business
● uczelnie
● biuro, administracja
● hotele, gastronomia
● szpitale, sanatoria
● wellness, SPA
Informacja i organizacje
● korporacje targowe
● związki branżowe, stowarzyszenia
● instytucje, organizacje
● nauka i badania
● czasopisma i literatura fachowa
Pozostałe
● literatura fachowa
● technologia informacyjna
● serwis, logistyka
● stowarzyszenia, instytucje, organizacje

W celu dokonania zgłoszenia firmy do udziału w targach niezbędne jest wypełnienie
dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z zakresem produktowym. Procedurę
uczestnictwa w targach rozpoczynają nadesłane formularze 1.10 i 1.30, zaś za datę
dokonania zgłoszenia uznaje się dzień wpłynięcia dokumentów na wskazany adres.

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12 m2 // max. wysokość stoiska 4,50 m
Montaż stoiska

02.01-09.01.2019
10.01-12.01.2019
13.01.2019

godz. 06.00 - 24.00
godz. 00.00 - 24.00
godz. 00.00 - 18.00

Demontaż stoiska

20.01.2019 od godz.17.00 do dnia 23.01.2019 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 rozpoczęte 10 m2 do wielkości 100 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 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 rozpoczęte 10 m2 do wielkości 100 m2
1 wejściówka za każde następne rozpoczęte 20 m2 powyżej 100 m2
maksymalnie 150 wejściówek
odpłatne, dodatkowe wejściówki na zamówienie
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Koszty obowiązkowe

wszystkie podane wartości są cenami netto

Stoisko
powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy
wszystkie rodzaje stoisk

zgłoszenie do 31
31.01
.01.2018
.2018 185,00 EURO/ m2
zgłoszenie do 30.0
30.04.
.04.201
4.2018
2018 195,00 EURO/ m2
zgłoszenie od 01.0
01.05
.05.2018
.2018 205,00 EURO/ m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

AUMA

opłata na rzecz federacji targowej

Ryczałt na poczet usług serwisowych NKA
dla firm biorących udział w targach po raz pierwszy
dla firm biorących udział w targach kolejny raz

11,50 EURO/ m2
0,60 EURO/ m2
rozliczany po targach w zależności od zużycia
51,50 EURO/ m2
ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych
kosztów podczas poprzedniej edycji targów

Pakiet marketingowy
Komponenty pakietu
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych
- nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup
produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce
wystawców online
- aplikacja do rejestracji odwiedzających na stoisku,
ilość licencji zależna od wielkości stoiska
- prezentacja wybranego produktu przez aplikację
oraz wyszukiwarkę online, zdjęcie i opis produktu
- prezentacja na platformie branży wyposażenia
wnętrz z informacjami o firmie i produktach
- aktywacja terminarza online
- dostęp do nowości w zakładce dla prasy

wystawca, grupowy organizator, członek grupy
1.100,00 EURO

Komponenty pakietu
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego
w formie drukowanej/online/mobil
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych
- nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup
produktowych w aplikacji i wyszukiwarce online

podwystawca, firma reprezentowana
250,00 EURO

Koszty rezygnacji

regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
skrót punkt 12, część ogólna punkt II 8, część szczegółowa punkt 3.8
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.livingkitchenwww.livingkitchen-cologne.de
cologne.de // www.livingkitchenwww.livingkitchen-cologne.com
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