
Warszawa, dn. 22.04.2016 r. 

Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku 

 
22. – 26. Luty 2017, Monachium 

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Turystyki i Wypoczynku f.re.e 
2017, które będą miały miejsce w Monachium w terminie 22. – 26. lutego 2017 roku. 
 
Targi f.re.e to cały świat podróży, sportu i rekreacji pod jednym dachem. Jest to impreza 
odbywająca się corocznie w stolicy Bawarii – najzamożniejszego niemieckiego landu, 
którego mieszkańcy niezwykle cenią wszelkie formy turystyki i rekreacji. 
 
O sile i skuteczności targów świadczą następujące dane (z ostatniej edycji w 2016 r.): 
- ponad 1.200 wystawców z 60 krajów, na powierzchni 70.000 m², 
- ponad 122.000 odwiedzjących, 
- targi odwiedza publiczność o wysokiej sile nabywczej: 71% osób dysponuje miesięcznym 
dochodem pow. 2000 €, a 20% nawet pow. 5000 €, 
- 94% odwiedzających wystawiło targom ocenę dobrą, bardzo dobrą lub znakomitą, 
- 96% odwiedzających zadeklarowało chęć zaplanowania kolejnego urlopu podczas targów 
f.re.e 2017, 
- 91% odwiedzających zadeklarowało, że dokonało zakupu, bądź zrobiło rezerwację 
bezpośrednio po targach f.re.e! 
 
Główne tematy targów mieszczą się w 6 działach: 

 Podróże 
 Zdrowie i uroda 
 Caravaning i mobilność 
 Sporty wodne 
 Aktywność na świeżym powietrzu 
 Rowery 

 

Poprzez swoją bogatą ofertę oraz bardzo wysoką frekwencję targi zapewniają niezwykle 
wysoki poziom zadowolenia zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym. Warto 
zaprezentować konkretną ofertę na rok 2016, gdyż odwiedzający goście przychodzą gotowi 
do zakupów. 
 
Zróbcie Państwo kolejny krok i dołączcie do wystawców kolejnych targów f.re.e. Warto 
bowiem dobrze wykorzystać olbrzymi potencjał największych w Bawarii targów turystyki i 
wypoczynku. 
 



Ofertę zatem kierujemy w szczególności do polskich biur podróży, hoteli i pensjonatów, 
organizatorów turystyki i wypoczynku, uzdrowisk, ośrodków SPA i Wellness, producentów i 
sprzedawców sprzętu turystycznego, sportowego, łodzi, jachtów, rowerów itp. 
 

 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach f.re.e 2017 (min. 9 m²)  

 
Sektor: podróże oraz zdrowie i wellness Pozostałe sektory 

Stoisko szeregowe (stoisko 
otwarte z jednej strony) 

115 EUR / m2 9-50 m² 87 EUR / m² 

 Stoisko narożne (stoisko 
otwarte z dwóch stron) 

120 EUR / m² 51-100 m² 77 EUR / m² 

 Stoisko czołowe (stoisko 
otwarte z trzech stron) 

125 EUR / m² 101-500 m² 67 EUR / m² 

 Stoisko wyspowe (stoisko 
otwarte z czterech stron) 

130 EUR / m² pow. 500 m² 57 EUR / m² 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą. 

 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 105 EUR (wersja drukowana i online) 
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m² 
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 1,50 EUR/m² 
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 15 EUR netto/m2 
(sektor podróże oraz zdrowie i wellness) 
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 7 EUR netto/m2 
(pozostałe sektory) 
Zgłoszenie podwystawcy – 105 EUR 
 
 
Więcej informacji na temat targów f.re.e uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
kontakt: Agnieszka Lenartowicz 
tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.free-muenchen.de/index-2.html 
 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 

mailto:info@targiwmonachium.pl

