
  

 

Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku 

 
Monachium, 21.02. – 25.02.2018 r. 

 

Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach 
Turystyki i Wypoczynku – f.re.e 2018, oraz zaprezentowania swojej oferty szerokiej 
publiczności w stolicy Bawarii. Targi f.re.e to jedne z najliczniej odwiedzanych targów 
konsumenckich w południowych Niemczech, a ich tematyka poświęcona jest zagadnieniom z 
zakresu podróży, sportu, rekreacji, form spędzania wolnego czasu, zdrowia i Wellness. 
Wydarzenie to zapewnia odwiedzającym kompleksowy przegląd rynku branży turystycznej i 
rekreacji, daje możliwość poznania ciekawych kierunków oraz ułatwia dokonanie planów 
urlopowych. 
 
Ogromna różnorodność tematów i wyjątkowy charakter sprawia, że targi f.re.e są zdecydowanie 
najbardziej popularnymi targami turystyki w Bawarii. W 2017 roku, na powierzchni 78.000 m² w 
7 halach targowych, ponad 1.300 wystawców z 70 krajów swoją ofertą zainteresowało przeszło 
135.000 odwiedzających. W targach uczestniczyło wówczas blisko 750 międzynarodowych 
dziennikarzy. Targi f.re.e 2017 uzyskały bardzo dobre opinie wśród uczestników, z których aż 
96% oceniło je jako „bardzo dobre” i „dobre”, a 98% poleciłoby targi f.re.e innym. Z 
prowadzonych podczas targów statystyk wynika, że 86% odwiedzających stanowiły osoby 
prywatne, a 92% ankietowanych zadeklarowało, że dokonało zakupu, bądź zrobiło rezerwację 
bezpośrednio po targach f.re.e! 
 

Oferta tematyczna targów f.re.e 2018 to: 
 Podróże 
 Zdrowie i Wellness 
 Caravaning i rekreacja mobilna 
 Sporty wodne 
 Aktywność na świeżym powietrzu 
 Rower 

 

Dopełnieniem oferty wystawców będą warsztaty i szkolenia. To właśnie podczas ciekawych 
prezentacji na żywo można będzie zapoznać się z najnowszymi trendami podróżniczymi i 
pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Szczegółowe informacje o towarzyszącym targom 
programie ramowym znajdą Państwo na stronie: www.free-muenchen.de/supporting-program 

http://www.free-muenchen.de/supporting-program


Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców. 
Odwiedzający goście przychodzą gotowi do zakupów, dlatego warto skorzystać z okazji i 
zaprezentować podczas targów swoją ofertę na 2018 rok. 

 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach f.re.e 2018 (min. 9 m²)  
 

 
Sektor: podróże, zdrowie i Wellness 

 
Stoisko szeregowe 

 
115 EUR / 
m2 

 Stoisko narożne 
 

120 EUR / 
m² 

 Stoisko czołowe 
 

125 EUR / 
m² 

 Stoisko wyspowe 
 

130 EUR / 
m² 

 

 

Sektor: Caravaning i rekreacja 
mobilna, sporty wodne, aktywność na 

świeżym powietrzu, rower 
 

9-50 m² 
 89 EUR / m² 

51-100 m² 
 79 EUR / m² 

101-500 m² 
 69 EUR / m² 

od 501 m² 
 59 EUR / m² 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą. 
 
 
Inne opłaty: 
• Obowiązkowy wpis do katalogu – 130 EUR 
• Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m² 
• Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 2 EUR/m² 
• Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) 
 15 EUR netto/m2 (sektor podróże, zdrowie i wellness) 
 7 EUR netto/m2 (sektory: caravaning i rekreacja mobilna, sporty wodne, aktywność na 

świeżym powietrzu, rower) 
• Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 130 EUR 
 
Szczegółową kalkulację stoiska możecie uzyskać Państwo korzystając ze strony: 
www.messebudgetplaner.de/meplan/kalkulation/index.html?locale=en 

 
 
Więcej informacji na temat targów f.re.e uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.free-muenchen.de/en 

 www.facebook.com/freemuenchen 
 www.twitter.com/freemuenchen  

 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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