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Najpiękniejsze Strony Rzemiosła 

 
Monachium, 24.luty – 01. marzec 2016 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na kolejną już edycję niezwykle popularnych nie tylko 
w Niemczech, lecz również za granicą Międzynarodowych Targów Rzemieślniczych – 
Najpiękniejsze Strony Rzemiosła – Internationale Handwerksmesse (IHM). Wydarzenie to będzie 
miało miejsce w dniach 24.luty– 01. marca 2016 r. na monachijskich terenach targowych Messe 
München.  
 
Targi Internationale Handwerksmesse mają długą tradycję i odbywają się każdego roku niezmiennie 
od 1949 roku stanowiąc największą na świecie imprezę targową w dziedzinie szeroko rozumianego 
rzemiosła. W ramach targów Internationale Handwerksmesse odbywają się również inne imprezy 
branżowe skierowane do różnych grup docelowych i w 2016 roku zostaną one uzupełnione targami: 
Garten München – Targi Roślin Ogrodowych oraz Projektowania Ogrodów oraz «Handwerk & 
Design» – Targi Najwyższej Klasy Kunsztu Rzemiosła i Designu. 
 
Wystawa Internationale Handwerksmesse to impreza numer jeden w branży rzemiosła, stwarza ona 
bowiem świetną okazję, by już na początku nowego roku móc zaprezentować swoją ofertę na arenie 
międzynarodowej i poznać kierunek rozwoju całej branży. Z pewnością znacie Państwo wiele imprez 
o podobnym zakresie tematycznym, jednak tylko targi Internationale Handwerksmesse zaprezentują 
cały wachlarz ofert z zakresu szeroko rozumianego rzemiosła. 
Wydarzenie to w 2015 roku zgromadziło ponad 1.000 wystawców oraz przyciągnęło 129.000 
odwiedzających, a akredytowało się na nie przeszło 350 dziennikarzy. Organizatorzy targów w 2016 
roku udostępnią wystawcom 7 hal targowych o powierzchni 74.000 m² (!), gdzie wystawcy będący 
mistrzami swojego fachu zaoferują swoje najnowsze trendy, osiągnięcia i innowacje dając tym samym 
perfekcyjną platformę sprzedaży dla swoich usług i produktów. 
Odwiedzający przybywają na targi z powodu prezentowanych mistrzowskich usług ze wszystkich 
zakresów. Ankieta przeprowadzana w czasie trwania targów potwierdza, że odwiedzający targów 
Internationale Handwerksmesse wykazują zainteresowanie różnorodnymi zagadnieniami. A dzięki 
targom otrzymują informacje, produkty i usługi z pierwszej ręki. 
  
Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia: 
• Hala B1: Rzemiosło & Design (niem. «Handwerk & Design») 
• Hala B2: Mieszkanie i praca (niem. Wohnen & Arbeiten) 
• Hala B3: Kuchnia i wyposażenie kuchni (niem. Küchen & Küchenausstattung) 
• Hala B4: Rzemiosło artystyczne (niem. Kunsthandwerk) 
• Hala C2: Budowanie i modernizacja (niem. Bauen & Modernisieren) 
•iHala C3: Rozbudowa powierzchni zewnętrznej & technologia ogrodów, warsztat & technika (niem. 
Außenausbau & Gartentechnik, Werkzeug & Technik) 
• Hala B4: Ogród 
• Hala C4: Ogród premium 

 
 
 
 



Koszty powierzchni wystawienniczej na targach Internationale Handwerksmesse 2016 
Stoisko (minimalna powierzchnia 12 m2)  Cena netto za 1 m2 

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)      159 € / m2 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 174 € / m2 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 179 € / m2 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 182 € / m2 

Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 150 € netto (wersja drukowana i online) 
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 € netto/m² 
 
 
Prosimy o kontakt: 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
Agnieszka Lenartowicz 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. (22) 620 44 15, faks (22) 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.ihm.de/en 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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