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Organizator  koncern targowy Koelnmesse GmbH  

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

 

Wstęp wystawcy  18-22.01.2021 8.00-19.00 / 23.01.2021  9.00-19.00 / 24.01.2021   9.00-18.00 
 

Wstęp odwiedzający  18-22.01.2021 9.00-18.00 / 23.01.2021 10.00-18.00 / 24.01.2021 10.00-17.00 
 

Dni dla publiczności  22-24.01.2021  

 

Częstotliwość       imm cologne  (co roku) - równolegle - LivingKitchen®  (lata nieparzyste)    

imm cologne 2020  wystawcy  1.233 firmy z 53 krajów w tym 76% z zagranicz 

                                      odwiedzający    128.000 gości w tym 82.000 profesjonalnych odwiedzających 
 

LivingKitchen 2019 wystawcy   217 firm z 28 krajów w tym 53% z zagranicy  
 
 

PURE  
 

Pure Atmospheres hale targowe 11.1, 11.2, 11.3 
Holistyczne filozofie wnętrz mieszkalnych wiodących designerskich marek  
 

Pure Platforms hale targowe 11.1, 11.2, 11.3  
                                       Produkty wyposażenia wnętrz marek zorientowanych na trendy: 
                                       akcesoria mieszkaniowe i meble, oświetlenie, 
                                       asortyment uzupełniający w wyposazeniu wnętrz 

                                        
Pure Talents                   hale targowe      3.1                                                  
                           Formaty dla młodych projektantów: Pure Talents Contest, Pure Campus, 
                                       Pure Studios   
 
Pure Editions hale targowe 2.2, 3.1, 3.2 
 Innowacyjne wzornictwo wyposażenia wnętrz i nowoczesne oświetlenie,  

koncepcje produktów o limitowanym charakterze 
HOME  
 

Home Scenes hale targowe 6, 10.1, 10.2 
Nowoczesne meble dla ekskluzywnego komfortu - inspiracje dla wnętrz  
ukierunkowanych na styl życia: zestawy mebli do siedzenia, fotele, sofy  
wolnostojące, kanapy wielofunkcyjne, meble do sypialni i jadalni 
 

Home Settings hale targowe 4.1, 5.1, 7, 8 
 Inteligentne meble dla nowoczesnych aranżacji domu - do samodzielnego  

montażu: zestawy mebli do siedzenia, fotele, sofy wolnostojące, kanapy  
wielofunkcyjne, meble do sypialni i jadalni  

 

Home Sleep hale targowe 9   
 Cały świat snu - zapewnia innowacyjny komfort: materace i systemy  

sypialniane, łóżka kontynentalne, łóżka wodne  
 

DesignFest by blickfang  hale targowe 2.1 
Zaprojektowane by przyciągać wzrok - festyn wzornictwa i warsztaty  
dla innowacyjnych produktów młodych, niezależnych projektantów, akcesoria  
domowe, moda i biżuteria, 22-24.01.2021 otwarte dla wszystkich 
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Koszty obowiązkowe                                                                wszystkie podane wartości są cenami netto 
 

 

Stoisko           
 
 

powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy 
 

wszystkie rodzaje stoisk 

 

 

zgłoszenie do 28.02.2020      195,00 EURO/ m2 
 

zgłoszenie do 30.06.2020      205,00 EURO/m2  
 

zgłoszenie od 01.07.2020      215,00 EURO/m2  
  

 

Ryczałt za energię    ogólne zużycie prądu, wody itp. 
 

    

12,00 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 po raz kolejny  
 

 

rozliczany po targach w zależności od zużycia 
 

22,00 EURO/m2  
 

ryczałt naliczany jest na poziomie poniesionych  
kosztów podczas poprzedniej edycji targów 
 

 

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 i wyszukiwarce wystawców 
online 

●  aplikacja do rejestracji odwiedzających na stoisku,  
   ilość licencji zależna od wielkości stoiska  
●  prezentacja wybranego produktu przez aplikację  
   i wyszukiwarkę online, zdjęcie oraz opis produktu 
●  prezentacja na Ambista - platformie branży wyposażenia 
   wnętrz z informacjami o firmie i produktach 
●  aktywacja terminarza online 
●  nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu na  
    cały okres targów podlegające rejestracji dla klientów  
    lub partnerów handlowych 
 
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 i wyszukiwarce wystawców 
online 

 

 
 
 
 
 

1.580,00 EURO  
 wystawca, grupowy organizator, członek grupy                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250,00 EURO 
podwystawca, firma reprezentowana 
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Warunki zgłoszenia        W celu dokonania zgłoszenia firmy do udziału w targach niezbędne jest wypełnienie  
                                      dokumentów zgłoszeniowych online: https://application.imm-cologne.com/  
                                      Formularze w wersji online są wiążące bez podpisu i pieczątki firmowej. 

     

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12 m2
  

   max. wysokość stoiska 4,50 m  
 

Montaż stoiska  02.01-11.01.2021 godz. 06.00 - 24.00  
12.01-16.01.2021 godz. 00.00 - 24.00 
17.01.2020   godz. 00.00 - 18.00 
możliwe przedłużenie godzin montażu, odpłatne  

 

 

Demontaż stoiska   24.01.2021 od godz.17.00 do dnia 27.01.2021 do godz.18.00  
możliwe przedłużenie godzin demontażu, odpłatne  

 

 

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  
 

Warunki rezygnacji Regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa: 
   skrót punkt 12, część ogólna punkt II 8, część szczegółowa punkt 3.8 
    

   Wszelkie treści zawarte w przedstawionych informacjach 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. 
 

Inne targi branżowe 
 

Kind+Jugend 2020  meble dziecięce  www.kindundjugend.com 
  

Orgatec 2020      meble biurowe  www.orgatec.com 
  

spoga+gafa 2020           meble ogrodowe            www.spogagafa.com       
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