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Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Technologii i Innowacji oils + fats 2017, które 
odbędą się w dniach 11 – 15 września 2017 r.  w Monachium. 
 
oils + fats to jedyne w Europie targi poświęcone ekonomii, technologii i innowacjom w przemyśle olejów i 
tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.   Targi są zatem unikalną platformą, żeby spotkać 
przedstawicieli branży, zaprezentować lub zapoznać się z dokonaniami przemysłu, innowacjami, najnowszymi 
produktami, systemami i usługami. 
 
Targi wspiera program towarzyszący, a w nim : 
– Food Safety Forum, 
- Szybkie kursy,  czyli praktyczne pokazy procesów technologicznych, 
- Bavarian Evening, czyli wieczór z drinkiem i bawarskimi specjałami dla wystawców i odwiedzających. 
 
Zakres tematyczny targów oils+fats 2017 to: 

•   produkcja + przetwórstwo: etapy procesu, produkty, komponenty, inżynieria i doradztwo 
• kontrola procesów + kontrola jakości: usługi analityczne, kontrola sensoryczna, techniczne 
wyposażenie laboratoriów, certyfikacja / HACCP 
•   surowce + materiały pomocnicze 
•   logistyka: handel surowcami, olejami i tłuszczami, magazynowanie, transport 
•utechnologia napełniania i pakowania: maszyny do napełniania, zamykania, etykietowania, 
wykończania, pakowania i rozpakowywania 
•   badania 
•   instytucje i wydawnictwa 
•   smażenie w tłuszczu 
 

oils + fats 2017  odbędą się równocześnie z targami drinktec i SIMEI , czyli Światowymi Wiodącymi 
Targami  Napojów i Pokarmów Płynnych (drinktec) oraz targami Branży Winiarskiej (SIMEI) na terenie 
Targów Monachijskich. 
 
 
DLA ODWIEDZAJĄCYCH:  powyższy zakres produktów, usług oraz program towarzyszący to okazja by poznać 
wszystko, co dzieje się w branży tłuszczowej.   
Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie http://www.oils-and-fats.com/trade-
fair/visitors/purchase-ticket/index.html  
 
Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  
 
Ceny biletów wstępu:  
 Cena online  Cena w kasach targowych  
Bilet 1-dniowy      EUR  29,-       EUR    59,- 
Bilet 3-dniowy      EUR  49,-       EUR    99,- 
Bilet 3-dniowy      EUR  69,-       EUR  109,- 

http://www.oils-and-fats.com/trade-fair/visitors/purchase-ticket/index.html
http://www.oils-and-fats.com/trade-fair/visitors/purchase-ticket/index.html


Targi oils+fats 2017 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 
 
 
poniedziałek - 
czwartek 

 
9:00 – 18:00 

         Dokładny adres targów oils+fats to: 
Messe München 
Messegelände  
81823 München, Niemcy 

piątek 9:00 – 17:00  

 
 
Bilet zakupiony na targi oils+fats daje możliwość obejrzenia aż 4 imprez jednocześnie, oprócz targów 
tłuszczowych uprawnia do wstępu na targi napojów drinktec, targi winne SIMEI oraz do strefy  „Beer life”. 
 
 
Warto wiedzieć, że zaraz po zakończeniu targów, tj. w sobotę 16.09.2017 rozpoczyna się Oktoberfest,  dając 
uczestnikom znakomitą okazję do przeżycia niezwykłej atmosfery największego na świecie święta piwa. 
Polecamy Państwu połączenie wyjazdu na targi z niezapomnianym wieczorem na Oktoberfest. Szczegóły 
dotyczące tego wydarzenia dostępne są na stronie: www.oktoberfest.de 
 
Więcej informacji na temat targów, biletów wstępu oraz pobytu w Monachium uzyskają Państwo w:  
Biurze Targów Monachijskich 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie www.oils-and-fats.com 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
 

http://www.oktoberfest.de/
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.oils-and-fats.com/
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