Warszawa, dn. 27.12.2018

Targi FARBE, AUSBAU & FASSADE 2019 – Międzynarodowe Targi
Farb, Projektowania Fasad i Architektury Wnętrz
20 - 23.marca 2019, Kolonia

Szanowni Państwo!
Europejskie wiodące targi FARBE, AUSBAU & FASSADE 2019 obejmujące tematy
farb, projektowania elewacji, wnętrz, stucco, zabezpieczania budynków,
tynkowania i suchej budowy odbędą się od 20 do 23 marca 2019 w Kolonii w
nowej odsłonie. Cała branża produkcji i handlu zbierze się w jednym miejscu
by zaprezentować nowości i pomysły niemieckich i europejskich firm.
Oferta tematyczna prezentowana podczas targów FAF 2019 obejmować będzie
następujące segmenty:

Farby i lakiery - Materiały malarskie - Gips i systemy tynkowania - Stucco, panele
akustyczne - Sucha zabudowa i systemy sucho-murowe - Pokrycia sufitowe, ścienne i
podłogowe - Przemysłowe podłogi, parkiety, laminat - Ochrona przeciwpożarowa Tapety, tkaniny wierzchnie, dekoracja - Systemy izolacji cieplnej - Ekologiczne materiały
budowlane - Podkłady - Płyty chodnikowe, płytki podłogowe - Materiały gipsowe i
cementowe - Remonty i modernizacja - Ochrona historycznych budynków/zabytków Narzędzia, sprzęt, maszyny - Urządzenia i systemy oprysku farbami - Kleje i środki
pomocnicze - Drabiny, rusztowania, bezpieczeństwo pracy - IT, media handlowe, litery /
znaki, złocenie - Odzież robocza

Na ostatnią edycję targów w 2016 r. przybyło ponad 41 tys. odwiedzających.
Goście targowi zapoznali się z ofertą 436 firm wystawców z 29 krajów.
W bieżącej edycji organizatorzy spodziewają się ok 450 wystawców, którym do
dyspozycji oddają 3 hale targowe o powierzchni 50 tys. m.kw. Na
odwiedzających oprócz świetnie przygotowanej oferty wystawców czeka bogaty
program towarzyszący,
który będzie opublikowany na https://www.fafmesse.de/en/visitor-centre/programm/ .

Targi FAF to jedyna tak duża profesjonalna impreza w swojej branży.
Szczególnie polecana dla specjalistów: malowania, lakiernictwa, gipsu i
sztukaterii,
tynkarzy,
dekoratorów
wnętrz,
architektów,
dekoratorów,
planistów, producentów i sprzedawców, firm budowlanych i remontowych,
wykonawców podłóg, specjalistów od nieruchomości.

Dni i godziny otwarcia:
Środa 20.03- Piątek 22.03.

godz. 9.00 - 18.00

Sobota 23.03.

godz. 9.00 – 16.00

Ceny biletów:

w kasie / online

Bilet jednodniowy

23 €

/ 15 €

Bilet dwudniowy

35 €

/ 23 €

Bilet ulgowy jednodniowy

15 €

/

Bilet na całe targi

49 €

/ 39 €

Bilet grupowy jednodniowy
dla grup od 10 osób /na
dzień

18 €

/ 12 €

-

UWAGA! Katalog wystawców jest wliczony w cenę biletu i można go odebrać
bezpośrednio w kasie targów. Listę wystawców mogą Państwo również
prześledzić online na stronie targów https://www.faf-messe.de
Bilety online mogą Państwo zakupić wchodząc na stronę. Forma zapłaty - karta
płatnicza.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w:
Przedstawicielstwie Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa,
tel. 22 620 44 15;
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl

Współpracujące z nami biura podróży mogą ułatwić Państwu zorganizowanie
podróży i pobyt w Monachium.

Zapraszamy do Monachium !

