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Szanowni Państwo, 
 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia 13-tej już edycji Międzynarodowych Targów 
Leśnictwa i Technologii Leśnych połączonych z Konferencją Naukową i Pokazami 
Specjalnymi – INTERFORST 2018, która odbędzie się w dniach 18 – 22 lipca 2018 r. w jednym z 
największych i najnowocześniejszych ośrodków targowych na świecie - w Monachium.  
 
Targi INTERFORST to wiodące w Europie wydarzenie w branży leśnej. Prezentują one bowiem pełny 
przekrój jej różnorodnych ofert, nie pomijając przy tym absolutnie żadnego segmentu od zalesiania, 
poprzez zbiórkę drewna aż do tartaku. Innowacyjne rozwiązania i technologie, mające właśnie tu swoją 
światową premierę, wyznaczają kierunek rozwoju całej branży.  
 
Ubiegła edycja tej imprezy, która odbyła się w lipcu 2014 r., zgromadziła 450 wystawców z 27 państw i 
prawie 50 tys. odwiedzających z 72 krajów świata. Targi osiągnęły niezwykle wysokie oceny wśród 
uczestników, z których 96 procent wyraziło gotowość swojego przybycia także w kolejnej edycji.  To 
świadczy o wysokim profesjonalizmie i skuteczności imprezy. 
 
Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia: 
 

1. Zadrzewianie i pielęgnacja lasów 
2. Ochrona lasów 
3. Zbiórka drewna, technologie, maszyny i urządzenia 
4. Składowanie, transport, obróbka okrąglaków 
5. Budowa i utrzymanie dróg leśnych 
6. Pojazdy do transportu drewna 
7. Obróbka drewna 
8. Energia z drewna 
9. Las rekreacyjny i wypoczynkowy, ochrona drzew, pielęgnacja lasów 
10. Zastosowanie systemów informatycznych w przemyśle drzewnym, EDP, pomiary, 

telekomunikacja w leśnictwie 
11. Kontrola, bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc 
12. Usługi w zakresie zbiórki drewna, składowania i transportu drewna okrągłego i handlu drewnem  
13. Maszyny i urządzenia używane             

 
Warto podkreślić, że targom INTERFORST 2018 towarzyszył będzie bogaty program ramowy, na 
który składać się będzie konferencja, sympozja, prezentacje na żywo i inne wydarzenia związane z 
branżą leśną.  
 



 
Bilety wstępu na targi INTERFORST 2018 można zakupić na miejscu w kasach targowych lub 
online na stronie www.interforst.com w zakładce dla odwiedzających. Zachęcamy do skorzystania z 
zakupu biletów online, co zaoszczędzi czas, jak również pieniądze.  
 
Ceny biletów wstępu: 

 Cena online Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy (jednorazowy) 25 € 36 € 

Bilet 2-dniowy 34 € 49 € 

Bilet na całe targi 
Bilet ulgowy 1-dniowy¹ 
Bilet grupowy 1-dniowy² 

55 € 
– 
25 € 

79 € 
21 € 
29 € 

¹ Bilety ulgowe ważne dla uczniów, studentów, emerytów. Bilety dostępne tylko i wyłącznie w kasach targowych po okazaniu ważnego 

dokumentu uprawniającego do zniżki. 
² dla grup min. 10 osób 

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

możliwa wyłącznie kartą płatniczą! 

 Po zakończonej rejestracji otrzymane e-mailem bilety należy wydrukować oraz zabrać ze sobą na 
targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 

 Fakturę za bilety można wygenerować indywidualnie następnego dnia po złożeniu zamówienia 

online, lecz nie później niż ostatniego dnia targów – logując się w systemie biletowym online ticket 

portal.  

 

Więcej informacji na temat targów INTERFORST 2018 znajdą Państwo na stronie: 
www.interforst.com   
 
Nasze biuro udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z uczestnictwem      
w targach.  

 
 
 
 

Prosimy o kontakt: 
 

 Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa, 

tel. 022 850 20 42; faks: 022 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 
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