
Międzynarodowe Targi Elektronicznych Komponentów, Systemów i 
Zastosowań  

 
Monachium, 08. – 11. listopada 2016 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Jeszcze do 15.01.2016 trwa rejestracja zgłoszeń na Międzynarodowe Targi 
Elektronicznych Komponentów, Systemów i Zastosowań - electronica 2016, 
które odbędą się w dniach 08.11. - 11.11.2016 r. w Monachium. 
Po tym terminie będzie można przesyłać aplikacje, ale cena powierzchni wystawienniczej 
od 16.01.2016 wzrośnie, a także trudniej będzie o dobrą lokalizację stoiska. 

Targi electronica skupiają wystawców z całego świata ze wszystkich gałęzi branży 
elektronicznej, którzy zaprezentują ciekawe oferty, rozwiązania oraz nowe trendy z 
zakresu elektroniki samochodowej i przemysłowej, systemów wbudowanych, technologii 
bezprzewodowej, medycznego sprzętu elektronicznego, MEMS, sensoryki. Na powierzchni 
133.000 m², w 12 halach targowych zaprezentuje się ponad 2.700 wystawców. 
Zachęcamy do dołączenia do grona wystawców. 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach electronica 2016 

 
Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 448 EUR netto (wersja drukowana i online) 
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 20 EUR netto/m²  
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3 EUR netto/m² 
 
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w targach, uprzejmie prosimy o kontakt lub 
odesłanie dołączonego zgłoszenia na podany w formularzu faks lub e-mail. 
 
W razie pytań chętnie udzielimy dodatkowych informacji. 
  
Biuro Targów Monachijskich w Polsce/ 
Polnische Vertretung der Messe München International 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78,  email: alenartowicz@targiwmonachium.pl 
www.targiwmonachium.pl 
 

Stoisko (minimalna powierzchnia 20 
m2)  

Cena netto za 1 
m2 do 15. stycznia 
2016 

Cena netto za 1 m2 
od 16. stycznia 2016 

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte 
z jednej strony)  

227 EUR / m2 
 
236 EUR / m2 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z 
dwóch stron) 

253 EUR / m2 
 
264 EUR / m2 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z 
trzech stron) 

262 EUR / m2 
 
272 EUR / m2 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte 
z czterech stron) 

268 EUR / m2 
 
280 EUR / m2 

mailto:alenartowicz@targiwmonachium.pl
http://www.targiwmonachium.pl/

