
 

Międzynarodowe Targi Rzemiosła 

 
Monachium, 11.03. - 15.03.2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w roli wystawcy w Międzynarodowych 
Targach Rzemiosła - INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2020, które odbędą się w Monachium 
w dniach 11.03. - 15.03.2020 r.  
Pierwsza edycja targów IHM miała miejsce w 1949 roku! Jest to impreza numer 1, która od ponad 70 lat 
stanowi największą na świecie wystawę z zakresu szeroko rozumianego rzemiosła. Każdego roku targi 
gromadzą przeszło 1.000 wystawców reprezentujących ponad 60 grup branżowych, którzy na 
powierzchni 74.000 m² demonstrują usługi z obszaru rzemiosła dla budowy, remontu i modernizacji. 
Międzynarodowe Targi Rzemiosła IHM przekonują wyjątkową różnorodnością eksponatów i przez 
szereg ostatnich edycji cieszą się niezmiennie ogromnym powodzeniem. W ciągu 5 dni targowych 
przybywa 110.000 gości, z czego aż 30.000 odwiedzających stanowią decydenci. 
 
Monachium jest jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Europie z dużą gotowością do 
inwestowania. Odwiedzających targi IHM wyróżnia wyjątkowo wysoka siła nabywcza. Wielu 
uczestników przychodzi na targi z zamiarem dokonania zakupu, bądź zawarcia transakcji. Według 
statystyk prowadzonych w czasie trwania targów w 2019 roku, odwiedzający targi dokonali zakupy lub 
złożyli zamówienia usług o wartości przekraczającej 36 milionów euro. Średnia sprzedaż na targach na 
jednego uczestnika wyniosła 645 euro. Ankieta przeprowadzona w czasie trwania targów potwierdza, że 
78% wystawców odnotowało nowe zlecenia podczas targów, a 86% mogło nawiązać nowe kontakty 
biznesowe. 73% wystawców uczestniczyło już wcześniej w poprzednich edycjach targów IHM. 
Targi IHM odbywają się równolegle z dwiema innymi imprezami targowymi: „Handwerk & Design” 
(rzemiosło i design) i „Garten München” (ogród), zapewniając jeszcze większą ilość gości - także na 
Państwa stoisku. 

 
Oferta tematyczna targów IHM 2020: 

 Rzemiosło i design (hala B1 i B2) - wysoka sztuka rzemieślnicza, najwyższej klasy rzemiosło     
artystyczne, kunsztowne wzornictwo 

 Mieszkanie i zrównoważony rozwój (hala B2) - zrównoważone pomysły i produkty do projektowania i 
wystroju wnętrz 

 Kuchnia i wyposażenie kuchni (hala B3) - od urządzeń kuchennych po elektryczne urządzenia 
gospodarstwa domowego 

 Miejsce spotkań dla ekspertów (hala C2) - eksperci z zakresu cyfryzacji, przyszłości rzemiosła, edukacji 
i szkoleń 

 Budowa, renowacja i modernizacja (hala C3 i C4) - produkty i usługi do prac w i wokoło domu: 
automatyka domowa i energia, rozbudowa wewnętrzna i zewnętrzna, wykończenie budynków na 
zewnątrz 

 Ogród (hala B4 i C4) - trendy, inspiracje dla projektowania ogrodu, tarasu i balkonu, sprzęt ogrodniczy 
 

Targi IHM prezentują, jak innowacyjne, nowoczesne, cyfrowe, różnorodne i przyszłościowe jest 
dzisiejsze rzemiosło oraz jak dostosowuje się do wyzwań przyszłości. Dołączcie Państwo do grona 
wystawców kolejnej edycji targów i przedstawcie swoje usługi na największej platformie sieciowej, gdzie 
cały świat rzemiosła jest skoncentrowany w jednym miejscu. 

 



 

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach IHM 2020: 
 

Stoisko (minimalna powierzchnia 12 m2)  Cena netto za 1 m2 

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)      172 EUR / m2 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 185 EUR / m2 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 189 EUR / m2 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 191 EUR / m2 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  

 
Inne opłaty (netto): 
• Obowiązkowy wpis do katalogu – 250 EUR 
• Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m² 
• Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 4 EUR/m² 

 
Zgłoszenia na targi można dokonać wyłącznie online, rejestrując się poprzez stronę:  
www.ihm.de/en/exhibitors/application 
 
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.ihm-budgetplaner.de 
 
Więcej informacji dotyczących targów IHM znajdą Państwo na stronie www.ihm.de/en/ 
 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji 
związanych z wzięciem udziału w tym wydarzeniu. 
 
Godziny otwarcia targów IHM 2020: 

środa – niedziela godz. 9:30 – 18:00 
 
 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.ihm.de/en/ 

 www.facebook.com/InternationaleHandwerksmesse/ 

 www.instagram.com/garten_muenchen/ 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 

 

 

 

 


