
 
 

 

Światowe Wiodące Targi Przemysłu Napojów i Pokarmów Płynnych 

Produkcja + Napełnianie + Pakowanie + Marketing 
 

Monachium, 11. – 15. września 2017 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Od ponad 60 lat monachijskie Światowe Targi Przemysłu Napojów i Pokarmów Płynnych – 

drinktec są uważane za kluczowe wydarzenie oraz światowy szczyt gospodarczy branży – the 

place to be. Co cztery lata na targach drinktec zostaje wytyczony kierunek przyszłości a branża 

zyskuje nowe impulsy do jej działalności. 

 

Podczas pięciu dni targowych na powierzchni 150.000 m² światowe premiery oraz innowacje 

zaprezentuje około 1.600 wystawców z ponad 70 krajów. Wszyscy ważni gracze przemysłu 

napojów i płynnych pokarmów planują swój udział w wystawie: producenci (dostawcy) z całego 

świata, w tym duże koncerny z całego globu, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa natrafiają 

tutaj na każdej wielkości producentów i dystrybutorów napojów i płynnych pokarmów. Targi 

drinktec są uznawane w branży za platformę premier dla światowych nowości. To właśnie tutaj 

zostają wyznaczone kierunki przyszłości. Podczas targów drinktec 2017 w jednym miejscu 

poznacie Państwo trendy, inspiracje i przede wszystkim nawiążecie decydujące kontakty 

biznesowe. Organizatorzy przewidują, że w 2017 roku do Monachium przybędzie ponad 70.000 

odwiedzających, aby móc spotkać się ze światowymi specjalistami. Dołączcie Państwo do nas, 

poznajcie trendy jutra i dajcie się zainspirować przez najznakomitszych ekspertów na ich stoiskach 

targowych, ale również na organizowanych w czasie targów forach i pokazach specjalnych: 

www.drinktec.com/trade-fair/exhibition-profile/supporting-program/index.html. 

 

Główne obszary wystawy: 
 Technologia procesu produkcji 

 Technologia napełniania i pakowania 

 Automatyzacja, sterowanie i rozwiązania IT 

 PETpoint (technologia PET dla napojów i płynnych produktów) 

 Pojemniki, materiały opakowaniowe, akcesoria do pakowania i zamknięcia 

 Surowce, środki do obróbki i dodatki 

 Gospodarka energetyczna, woda i ścieki 

 Zapotrzebowanie i wyposażenie dla gastronomii, marketing 

 Targi drinktec zostały wzbogacone o specjalny obszar wystawy z zakresu przemysłu 

winiarskiego: SIMEI. Podczas targów drinktec na powierzchni blisko 20.000 m² w hali C2 

i C3 zaprezentują się wystawcy targów SIMEI – Międzynarodowych Specjalistycznych 

Targów Maszyn Winiarskich i Napełniania Butelek. Włoskie targi SIMEI odbywają się 

naprzemiennie w Monachium i Mediolanie. 

 W dniach 12.09. – 14.09.2017 w hali B0 odbędą się dodatkowo Międzynarodowe Targi 

Gospodarki, Technologii i Innowacji Olejów Roślinnych i Tłuszczów Zwierzęcych oils+fats 

2017 – jedyne specjalistyczne targi tej branży w Europie. 

http://www.drinktec.com/trade-fair/exhibition-profile/supporting-program/index.html
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#prozesstechnik
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#verpackungstechnik
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#prozessautomation
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#pet_technologie
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#packmittel
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#rohstoffe
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#energiewirtschaft
http://www.drinktec.com/messe/messeprofil/ausstellungsbereiche/index.html#simei


Bilety wstępu na targi drinktec 2017 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w 

przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie 

www.drinktec.com/trade-fair/for-visitors/purchase-ticket/index.html. Zachęcamy Państwa do 

skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  

 

 

Ceny biletów wstępu na targi drinktec 2017 

 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 29 € 59 € 

Bilet 3-dniowy 49 € 99 € 

Bilet na całe targi (5 dni) 

Bilet ulgowy 1-dniowy¹ 

69 € 

– 

109 € 

0 € 
¹Bilet przysługuje uczniom i studentom. Do nabycia w kasach targowych, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki. 

 

 Zakup biletów w przedsprzedaży odbywa się online, a płatność za zamówione bilety wstępu 

jest możliwa wyłącznie kartą kredytową! 

 Po zakończonej rejestracji otrzymane e-mailem bilety należy wydrukować oraz zabrać ze 

sobą na targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 

 Faktura VAT jest dostępna do pobrania 24 godziny po złożeniu zamówienia na bilety w 

systemie biletowym online ticket portal, do którego w mailu potwierdzającym zakup biletu 

otrzymaliście Państwo login i hasło. W zakładce Tickets/Eintrittskarten należy kliknąć na 

jedną z trzech ikonek oznaczonych nazwą Invoice/Rechnung, a po otwarciu załącznika w 

pliku PDF wydrukować gotową fakturę. 

 

 

Targi drinktec 2017odbywać się będą w następujących godzinach: 

poniedziałek – czwartek 9:00 – 18:00 

piątek 9:00 – 17:00 

 

Dokładny adres Targów Monachijskich to: 

Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 München, Niemcy 

W oficjalnym adresie nie figuruje żadna ulica, jednak najbliższa, przy której położone są targi to 

Willy Brandt Allee 1. 

 

 

Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu uzyskacie 

Państwo w: 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. 22 620 44 15 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 

lub na stronie: www.drinktec.com 

   

 

Z przyjemnością zapraszam Państwa na targi, a tym samym do pobrania bezpłatnego vouchera na 

jednodniowy bilet wstępu na targi: drinktec.com/count-me-in. Skorzystajcie Państwo z wyjątkowej 

okazji i zalet targów drinktec. Szansę na to macie Państwo jedynie raz na cztery lata! 

 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 

http://www.drinktec.com/trade-fair/for-visitors/purchase-ticket/index.html
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.drinktec.com/

