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                       INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW 
 

  Organizator     korporacja targowa Koelnmesse GmbH  

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

  Powierzchnia      70.000 m2, północne hale targowe oraz tereny otwarte 

  Hale targowe                  6, 7, 8, 9 

  Godziny otwarcia    wystawcy   WT-PT      9.00-19.00  

      odwiedzający   WT-CZ   10.00-18.00; PT 10.00-16.00 wstęp wyłącznie dla specjalistów 
  

  Częstotliwość     co dwa lata 
    

  Zakresy tematyczne        OPONY I KOŁA ● WYPOSAŻENIE WARSZTATU I SERWIS ● BIEŻNIKOWANIE,    

                                          RECYKLING  I UTYLIZACJA OPON 

                                      ● opony, dętki, karkasy   

    dla jednośladów, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, 

    terenowych, wózków widłowych, ciągników rolniczych 

    letnie, zimowe, całoroczne, bezdętkowe, wielozadaniowe MPT, bieżnikowane 

● koła (felgi)  

   dla jednośladów, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników  

   stalowe, aluminiowe 

● akcesoria do kół i opon  

    kołpaki, kolce, systemy przeciw kradzieżowe, łańcuchy, wentyle 

● akcesoria samochodowe 

    środki do pielęgnacji, wyposażenie, systemy elektroniczne, akumulatory  

    układy wydechowe, łożyska, bagażniki 

● wyposażenie warsztatów 

    technika wyważania i osiowania kół, maszyny, stojaki  

    kontrola amortyzatorów, hamulców 

    podnośniki, lewary, kompresory, narzędzia 

    bezpieczeństwo pracy, odzież ochronna 

● akcesoria i materiały do bieżnikowania opon  

    autoklawy, prasy, polerki, narzędzia, wytłaczarki 

    budowa bieżnika i opon, materiały, znakowanie, mieszanki gumy 

● materiały do naprawy opon 

    środki wiążące, czyszczące, farby do opon 

● recycling opon 

    systemy recyclingu, niszczarki, maszyny do cięcia 

● utylizacja zużytych opon 

● wyposażenie warsztatów, magazynów, sklepów  

                                       ● usługi 
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Koszty obowiązkowe     wszystkie podane wartości są cenami netto 
 

 

Stoisko          
powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy 
 

 
stoisko szeregowe / jedna strona otwarta 
    

stoisko narożne     / dwie strony otwarte     
 

stoisko czołowe    / trzy strony otwarte  
       

stoisko wyspowe  / cztery strony otwarte  
     

stoisko na terenach otwartych  
 

stoisko dwupoziomowe 
 

 
 

Rabat 
zgłoszenie do 
31.01.2019 

 
 

141,50 EURO/ m2 

147,00 EURO/ m2 

149,50 EURO/ m2 

152,00 EURO/ m2 

  73,00 EURO/ m2 

   +50% ceny/ m2
 

 

Cena regularna 
zgłoszenie od 
01.02.2019 

 
 

151,50 EURO/ m2 

157,00 EURO/ m2 

159,50 EURO/ m2 

162,00 EURO/ m2 

   78,00 EURO/ m2 

    +50% ceny/ m2
 

 

Ryczałt za energię  ogólne zużycie prądu, wody itp. 
 

    

6,50 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  
 

 

rozliczany po targach w zależności od zużycia 
 

20,00 EURO/ m2  
 

ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych  
kosztów podczas poprzedniej edycji targów 
 

 

Pakiet medialny 
 

- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego  
w formie drukowanej/online/mobil 
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych  
w katalogu targowym 
-  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  
- Matchmaking365 - udostępnienie i aktywacja 
możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami  
- aktywacja terminarza online  
- nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu na 
targi podlegające rejestracji dla klientów lub 
partnerów handlowych 
 
Komponenty pakietu dla podwystawców: 
- wpis w części alfabetycznej katalogu targowego  
w formie drukowanej/online/mobil 
- 10 wpisów produktów wg grup produktowych w 
katalogu targowym 
- nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup  
produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce 
wystawców online  
 
 
 
 

 

990,00 EURO      
wystawca, grupowy organizator, członek grup 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260,00 EUR 
podwystawca  

 

 
 
 

 

mailto:info@koelnmesse.pl
http://www.koelnmesse.pl/


 

 

 

 

  MIĘDZYNARODOWE TARGI OPON 
 

    KOLONIA, 09 - 12 czerwca 2020 
 

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 
                                                                              

 
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 na wskazany adres. 

     

Wynajem powierzchni min.  wielkość stoiska 12,00 m2
  

   max. wysokość stoiska 4,00 m  
 

Montaż stoiska      04.06.2020 - 08.06.2020 od godz. 08.00 do godz. 20.00 
 

 

Demontaż stoiska   12.06.2020 - 15.06.2020 od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 

Koszty rezygnacji regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa: 
   skrót punkt 11, część szczegółowa punkt 3.8, ogólna punkt II 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. 
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