MIĘDZYNARODOWE TARGI ARTYKUŁÓW DLA DZIECI I NIEMOWLĄT
KOLONIA, 17 - 20 WRZEŚNIA 2020

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Organizator

koncern targowy Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Powierzchnia

hale targowe 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2,

Wstęp wystawcy
Wstęp odwiedzający

17-19.09.2020 8.00-19.00 / 20.09.2020 8.00-17.00
17-19.09.2020 9.00-18.00 / 20.09.2020 9.00-16.00

Wystawcy 2019

1.288 firm z 55 krajów, w tym 51 firm z Polski, 89% wystawców z zagranicy

Odwiedzający 2019

24.000 gości ze 133 krajów, w tym 77% odwiedzających z zagranicy

Częstotliwość

co roku

wózki dziecięce i wyposażenie

odzież dla dzieci i niemowląt

wózki dla niemowląt, wózki spacerowe, wózki sportowe

odzież dla niemowląt, odzież dziecięca

śpiwory, ocieplacze, przykrycia ochronne

bielizna i odzież nocna

pasy bezpieczeństwa

odzież młodzieżowa

siedziska i akcesoria

ubiory ciążowe i okolicznościowe

nosidła, chusty, szelki

nakrycia głowy, szaliki, rękawiczki

foteliki samochodowe i rowerowe

obuwie, skarpety, rajstopy

kaski ochronne, zabezpieczenia, osłony przeciwsłoneczne

akcesoria i dodatki

meble i wyposażenie

zabawki dla niemowląt i małych dzieci

meble dla dzieci i niemowląt

zabawki elektroniczne, pozytywki, zabawki grające

łóżeczka, kołyski, stoliki do przewijania

chwytaki, grzechotki, lalki, książeczki

kojce, chodziki, leżanki

zabawki pluszowe, drewniane, z tworzyw sztucznych

siedziska dla niemowląt, krzesełka

zabawki edukacyjne, do kąpieli, klocki

materace, podkłady i akcesoria

zabawki ogrodowe, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice,

meble młodzieżowe

rowerki

szczebelki, bramki, zamki, zamknięcia

wyposażenie placów zabaw i przedszkoli

wyposażenie tekstylne

artykuły higieniczne i pielęgnacyjne

akcesoria do łóżek, pościel

artykuły z tworzyw sztucznych

koce, kołdry, poduszki

pokarm dla niemowląt, smoczki, butelki, gryzaki

śpiwory dziecięce, przewijaki

śliniaki, chusteczki, ręczniki

tapety, dekoracje ścienne

kosmetyki, mydła dla niemowląt

wykładziny, dywany

artykuły dla matek karmiących

materiały tekstylne

urządzenia medyczne dla niemowląt

grupy dodatkowe

urządzenia elektryczne

upominki, artykuły designerskie

podgrzewacze, zabezpieczenia, urządzenia kontrolne

wyposażenie szkolne, książki dla dzieci i młodzieży

oświetlenie, lampki nocne

systemy komputerowe

wydawnictwa, stowarzyszenia

torby, tornistry, plecaki na kółkach

czasopisma i książki branżowe
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Koszty obowiązkowe
Stoisko powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy
stoisko szeregowe

jedna strona otwarta

stoisko narożne

dwie strony otwarte

wszystkie podane wartości są cenami netto
włącznie do 125 m2
każdy kolejny m2
Zgłoszenie do 31.10.2019
160,00 EURO/ m2
134,00 EURO/ m2
169,00 EURO/ m2
134,00 EURO/ m2

stoisko czołowe
stoisko wyspowe

trzy strony otwarte
cztery strony otwarte

172,00 EURO/ m2
178,00 EURO/ m2

stoisko szeregowe
stoisko narożne
stoisko czołowe
stoisko wyspowe

jedna strona otwarta
dwie strony otwarte
trzy strony otwarte
cztery strony otwarte

Zgłoszenie od 01.11.2019
183,00 EURO/ m2
157,00 EURO/ m2
192,00 EURO/ m2
195,00 EURO/ m2

157,00 EURO/ m2
157,00 EURO/ m2

201,00 EURO/ m2

157,00 EURO/ m2

Ryczałt za energię

ogólne zużycie prądu, wody itp.

11,50 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
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
● prezentacja logo firmy w aplikacji i wyszukiwarce
wystawców online
● nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup
produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce wystawców
online
● zakładka prasowa online: prezentacja firmy, logo, 6 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 i opis produktu
● Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja
możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami
● aktywacja terminarza online
● nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu na
targi podlegające rejestracji dla klientów
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
● nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup
produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce wystawców
online

134,00 EURO/ m2
134,00 EURO/ m2

Rozliczany po targach w zależności od zużycia
16,50 EURO/ m2
ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych
kosztów podczas poprzedniej edycji targów
1.105,00 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 online: https://application2020.kindundjugend.com/
Formularze w wersji online są wiążące bez podpisu i pieczątki firmowej.

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 9,00 m2
max. wysokość stoiska 4,50 m
Montaż stoiska

od 12.09.2020 od godz. 8.00 do 16.09.2020 do godz.18.00

Demontaż stoiska

od 20.09.2020 od godz.16.00 do 22.09.2020 do godz. 22.00

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
Koszty rezygnacji

regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa:
skrót punkt 10, 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.kindundjugend.de // www.kindundjugend.com
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