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                   INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
                

 

 

 

 

Organizator  koncern targowy Koelnmesse GmbH  

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

Hale targowe  7, 8          

Wstęp wystawcy            06-07.02.2021    9.00-19.00  /  08.02.2021   9.00-17.00 

Wstęp odwiedzający      06-07.09.2021  10.00-18.00  /  08.02.2021  10.00-16.00     

Częstotliwość       Nowość : spoga horse będą organizowane wyłącznie w cyklu raz do roku 
 

 

 

 

   PASSION & PROFESSION    
  

zakresy tematyczne odzież dla jeźdźca i konia 

   sprzęt i akcesoria jeździeckie 

sprzęt do ochrony i pielęgnacji konia 

 karmy i odżywki dla konia 

wyroby siodlarskie i rymarskie 

budowa, wyposażenie stajni i pastwisk 

 transport koni 

   artykuły dla psów 

   akcesoria dla psich sportów    

   pozostałe 
 

usługi branżowe  literatura fachowa 

   turystyka konna 

stowarzyszenia, instytucje 

 ochrona środowiska i zwierząt 
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Koszty obowiązkowe                                                         wszystkie podane wartości są cenami netto 
 

 

Stoisko           
powierzchnia targowa za m2 bez zabudowy 
 

wszystkie rodzaje stoisk 

 

 
zgłoszenie do 31.07.2020               189,00 EURO/ m2

     

zgłoszenie od 01.08.2020     213,00 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 kolejny raz  
 

 

rozliczany po targach w zależności od zużycia 
 

19,00 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 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 
●  prezentacja wybranego produktu przez aplikację  
  oraz wyszukiwarkę online, zdjęcie i opis produktu 
● nieograniczona ilość wpisów marek w aplikacji 
   i katalogu online    
●  Matchmaking365 udostępnienie i aktywacja  
   możliwości nawiązania kontaktu z wystawcami 
●  nieograniczona ilość kuponów na bilety wstępu    
   podlegających 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 targowym 
●  nieograniczona ilość wpisów produktów wg grup 

produktowych w aplikacji oraz wyszukiwarce 
wystawców online 

 

 
 
 
 

920,00 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://application2021.spogahorse.com/  
Formularze w wersji online są wiążące bez podpisu i pieczątki firmowej. 

 
     

Wynajem powierzchni min. wielkość stoiska 12,00 m2
         

   max. wysokość stoiska 5,00 m  

 
 

Montaż stoiska  02.02.2021   godz. 07.00-22.00 
                                       03.02.2021                                 godz. 07.00-22.00 
                                       04.02.2021                                 godz. 07.00-24.00 
 05.02.2021      godz. 00.00-18.00 

 

 

Demontaż stoiska   od 08.02.2021 od godz.16.00 do 10.02.2021 do godz.18.00 
 
 

Wejściówki wystawcy bezpłatne, ważne w dni targowe oraz montażu i demontażu stoiska 

   3 wejściówki dla stoiska do 20 m2    

   1 wejściówka za każde następne 10 m2 do wielkości 100 m2 

   1 wejściówka za każde następne 20 m2 powyżej 100 m2 
   maksymalnie 150 wejściówek 
   odpłatne, dodatkowe wejściówki na zamówienie poprzez formularz na stronie 
 
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 10 m2 do wielkości 100 m2
 

   1 wejściówka za każde następne 20 m2 powyżej 100 m2 

   maksymalnie 150 wejściówek 

                                                         bezpłatne, dodatkowe wejściówki na zamówienie poprzez formularz na stronie 
 
 

Koszty rezygnacji regulamin w dokumentach zgłoszeniowych zawarty w warunkach uczestnictwa: 
   skrót punkt 11, część ogólna punkt II 8, cześć szczegółowa 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.  
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