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       INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW                 

Organizator  korporacja targowa Koelnmesse GmbH  

Położenie  dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy 

Powierzchnia  hala targowa 10.1 o powierzchni 21.000 m2 brutto 

Godziny otwarcia wystawcy  ND - WT 8.00 - 19.00; ŚR 8.00 - 16.00  
 

   odwiedzający ND - WT 9.00 - 18.00; ŚR 9.00 - 16.00 wstęp wyłącznie dla specjalistów 
 

Statystyka 2019 343 wystawców z 34 krajów w tym 4 firmy z Polski, 66 % firm z zagranicy  

   21.000 odwiedzających ze 100 krajów  

Częstotliwość  co roku   
 

Struktura targów SUROWCE  SKŁADNIKI  OPAKOWANIA  TECHNOLOGIE 
  

   Surowce i składniki do produkcji słodyczy i przekąsek 
   cukier, miód, kawa, kakao, mleko, bakalie, masy wypełniające, składniki pomocnicze 
 

 Materiały opakowaniowe 
   materiały opakowaniowe (folia, metal, aluminium, papier, karton, tekstylia) 
   opakowania (kubki, worki, pojemniki, puszki, pudełka, skrzynie, koszyki) 
   pojemniki metalowe i ochronne do transportu i magazynowania 
   palety, taśmy do pakowania, etykiety, zamki oraz inne zamknięcia opakowań 
   opakowania ekologiczne i biodegradowalne 
 

 Maszyny pakujące 
   maszyny napełniające i pakujące słodycze i przekąski 
   zawijarki do produkcji opakowań pojedynczych i zbiorczych 
   maszyny do produkcji opakowań o podwyższonej wytrzymałości 
   maszyny do czyszczenia materiałów opakowaniowych 
 

 Maszyny i urządzenia 
   urządzenia do produkcji i obróbki słodyczy i przekąsek 
   maszyny i urządzenia na poszczególnych etapach produkcji słodyczy 
 

 Technika chłodnicza oraz klimatyzacyjna 
   maszyny i urządzenia chłodnicze 
   technika klimatyzacyjna, grzewcza i wentylacyjna 
 

 Bezpieczeństwo i zarządzanie jakością 
   urządzenia analityczne, laboratoryjne oraz pomiarowe 
   higiena 
 

 Automatyzacja, przetwarzanie danych i technika sterowania 
   automatyzacja 
   przetwarzanie danych 
   technika sterowania i regulowania procesami wytwórczymi  
    

 Urządzenia i systemy pomocnicze 
 
 

 Usługi, organizacje, wydawnictwa 
 

 Gospodarka odpadami, recykling  
 
Targi równoległe Międzynarodowe Targi Słodyczy i Przekąsek    
   ISM  02.02-05.02.2020  www.ism-cologne.de 
 

Targi satelitarne   Targi Słodyczy i Przekąsek 
   yummex Middle East  29.10.-31.10.2020  www.yummex-me.com  
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  Koszty obligatoryjne              wszystkie podane wartości są cenami netto 
 

 

Stoisko powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy 

 
stoisko szeregowe (1 strona otwarta) 
 

stoisko narożne      (2 strony otwarte) 
 

stoisko czołowe     (3 strony otwarte) 
 

stoisko wyspowe   (4 strony otwarte) 

 

cena rabatowa        cena regularna  
do 15.04.2019                     od 16.04.2019 
 

202,00 EURO/m2       229,00 EURO/m2
 

215,00 EURO/m2       241,00 EURO/m2
 

226,00 EURO/m2       252,00 EURO/m2
 

228,00 EURO/m2       257,00 EURO/m2
 

 

 

Ryczałt za energię      ogólne zużycie prądu, wody itp. 
 

11,00 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  
 

 

rozliczany po targach w zależności od zużycia 
 

28,50 EURO/m2 
 

ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych  
kosztów podczas poprzedniej edycji targów 
 

 

Pakiet marketingowy 
 

Komponenty pakietu dla wystawców: 
 wpis w części alfabetycznej katalogu targowego      
  w formie drukowanej/online/mobil 
 1 wpis produktowy w katalogu + prezentacja  
   logo firmy w katalogu drukowanym 
 wpis w katalogu online z nazwą firmy, adresem,  
   lokalizacją stoiska, adresem e-mail, stroną  
   internetową oraz wpisem wszystkich zaznaczonych  
   na formularzu 1.30 grup produktowych 
 Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja  
   możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami  
 aktywacja terminarza online 
 wpis w aplikacji online - planer trasy 
 wpis w aplikacji online z nazwą firmy, adresem,  
  lokalizacją stoiska, adresem e-mail, stroną internetową  
  oraz wpisem wszystkich zaznaczonych na formularzu    
  1.30 grup produktowych 
 

 

379,00 EURO                                           
 
 

 

 

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 9 m2
   /  max. wysokość stoiska 4,50 m  

 

Montaż stoiska      od 30.01.2020 od godz. 8.00 do 01.02.2020 do godz.20.00  
 

 

Demontaż stoiska   od 05.02.2020 od godz.16.00 do 08.02.2020 do godz.18.00  
 

Koszty rezygnacji regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa: 
   skrót punkt 12, 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. 
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