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Monachium, 19.02. – 23.02.2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 
 
Rozpoczęła się rejestracja wystawców na kolejną edycję Międzynarodowych Targów Turystyki i 
Wypoczynku – f.re.e 2020, które odbędą się od 19 do 23.02.2020 r. w Monachium. 
Niemcy stanowią bardzo znaczące miejsce dla polskiej turystyki. Z roku na rok przyjeżdża do Polski 
coraz większa liczba gości z Niemiec poszukujących ofert z zakresu turystyki miejskiej, kulturowej, 
aktywnej, wypoczynkowej, czy też leczniczej, wellness i spa. Targi f.re.e to niepowtarzalna szansa 
prezentacji swojej oferty przez wystawców na największym wydarzeniu turystycznym i 
rekreacyjnym w Bawarii. 
 
Co roku targi f.re.e są licznie odwiedzane przez dziesiątki tysięcy osób poszukujących ciekawych 
destynacji turystycznych i możliwości zaplanowania urlopu. Ostatnia edycja targów f.re.e była 
jednocześnie największą, a uczestniczyła w nich rekordowa ilość 140.000 odwiedzających oraz 
ponad 1.300 wystawców z prawie 70 krajów. 8 hal wystawienniczych o łącznej powierzchni 88.000 
m² sprawiło, że targi f.re.e były dotychczas największą imprezą w historii. 
 
Zadowoleni odwiedzający przyznali targom f.re.e 2019 niezwykle pozytywne noty, 96% 
ankietowanych gości oceniło targi jako wzorowe i bardzo dobre. Z prowadzonych podczas targów 
statystyk wynika, że 93% ankietowanych zadeklarowało, że dokonało zakupu, bądź zrobiło 
rezerwację bezpośrednio po targach f.re.e! Niemcy i poziom zamożności jego mieszkańców są dla 
Polski ważnym klientem. Uczestnicy targów f.re.e deklarują średni miesięczny dochód netto 
gospodarstwa domowego w wysokości 3.800 euro, a 33% odwiedzających dysponuje kwotą nawet 
ponad 4.500 euro miesięcznie. Poprzez swoją bogatą ofertę tematyczną, wyjątkowy charakter oraz 
bardzo wysoką frekwencję targi zapewniają niezwykle wysoki poziom zadowolenia zarówno 
wystawcom, jak i odwiedzającym. 
 
Oferta tematyczna targów f.re.e 2020 to: 

 Podróże 

 Zdrowie i wellness 

 Caravaning i camping 

 Sporty wodne 

 Rejsy i podróże statkiem 

 Aktywność na świeżym powietrzu 

 Rower 
 

 



Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, gdyż rozpoczęła się już rejestracja wystawców. Warto 
skorzystać z okazji i zaprezentować podczas targów swoją ofertę na 2020 rok. Rekomendujemy, aby 
firmy zainteresowane udziałem w targach zgłaszały swoją chęć uczestnictwa w wyznaczonym 
terminie, tj. do 17 czerwca 2019 r., gdyż zwiększa to szanse na uzyskanie dobrej lokalizacji stoiska. 
 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie online na stronie: www.free-
muenchen.de/exhibitors/book-your-space/application-main-exhibitors 

 
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach f.re.e 2020 (min. 9 m²)  

 
Sektor: podróże, zdrowie i Wellness 

 

Stoisko szeregowe 
 

117 EUR / m2 

 Stoisko narożne 
 

123 EUR / m² 

 Stoisko czołowe 
 

128 EUR / m² 

 Stoisko wyspowe 
 

134 EUR / m² 

    Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą. 

 
Inne opłaty: 
• Obowiązkowy wpis do katalogu – 190 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 camping, sporty wodne, aktywność na świeżym powietrzu, rower) 

 

Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: 
www.messebudgetplaner.de/meplan/kalkulation/index-free.html 
 
 
Więcej informacji na temat targów f.re.e uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.free-muenchen.de/en 

 www.facebook.com/freemuenchen 
www.instagram.com/free_messe_muenchen 

 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 

 
 

 

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

świeżym powietrzu, rower 
 

9-50 m² 
 

92 EUR / m² 

51-100 m² 
 

82 EUR / m² 

101-500 m² 
 

72 EUR / m² 

od 501 m² 
 

62 EUR / m² 


