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Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do uczestnictwa w targach drinktec – Światowych, Wiodących Targach 
Napojów i Pokarmów Płynnych – odbywających się cyklicznie co 4 lata w Monachium, gdzie 
miały swoją premierę w 1951 roku. Targi drinktec są uważane za światowy szczyt 
gospodarczy branży – the place to be.  

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. W branży targi drinktec traktowane są jako 
platforma premier dla światowych nowości. To właśnie tutaj zostaną wyznaczone kierunki 
przyszłości. Podczas targów drinktec 2017 w jednym miejscu poznacie Państwo trendy, 
inspiracje i przede wszystkim nawiążecie decydujące kontakty biznesowe. Trwa już 
rejestracja wystawców, dlatego zachęcamy do dołączenia do liderów rynku, co przez udział w 
targach przyczyni się do możliwości bezpośredniego dotarcia do szerszej liczby 
potencjalnych kontrahentów.  

Podczas ostatniej edycji w 2013 w targach drinktec uczestniczyło 1.445 wystawców z 77 
krajów (61% wystawców spoza Niemiec) oraz 66.886 odwiedzających ze 183 krajów (62% 
odwiedzających pochodziła spoza Niemiec). Targi drinktec oferują wszystko, czego 
potrzebuje branża. Organizatorzy spodziewają się, że w kolejnym wystąpieniu w 12 halach o 
łącznej powierzchni wystawienniczej 132.000 m² swoją ofertę zaprezentuje 1.600 firm, a 
wydarzenie odwiedzi około 70.000 gości. 
 

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 zaprezentują się wystawcy targów SIMEI – Międzynarodowych 
Specjalistycznych Targów Maszyn Winiarskich i Napełniania Butelek. Włoskie targi 
SIMEI będą odbywać się naprzemiennie w Monachium i Mediolanie. 

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


 
 
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach drinktec 2017: 

Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m2)  Cena netto za 1 m2  

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)  212 EUR / m2 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 233 EUR / m2 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 236 EUR / m2 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 252 EUR / m2 

          Tereny otwarte 137 EUR / m2 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 445EUR netto (wersja drukowana i online) 
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 15 EUR netto/m²  
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 3,50 EUR netto/m² 
 
 
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w targach, uprzejmie prosimy o kontakt.  
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
 
 
Z poważaniem 
 
Agnieszka Lenartowicz 
Manager 
  
Biuro Targów Monachijskich w Polsce/ 
Polnische Vertretung der Messe München und GHM 
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 
www.drinktec.com 
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