
 Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami 

Zaopatrzenia  -     transport logistic 

 

 

 

Monachium, 04 – 07 maja 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Rozpoczęła się już i potrwa do 15.09.2020 rejestracja zgłoszeń do Międzynarodowych Targów 

Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia transport logistic 2021. Są to 

jedyne w Europie targi obejmujące swą tematyką tak kompleksowo wszystkie rodzaje transportu 

(lądowy, lotniczy, wodny) oraz logistykę i e-biznes. Targi w kolejnych edycjach odnoszą coraz 

większy sukces utwierdzając się na pozycji światowego lidera tej branży.  Poprzednia edycja z 

2019 roku przyniosła kolejne rekordy: wzięło w niej udział  2374 wystawców z 63 krajów, 

których stoiska odwiedziło ponad 64 tysięcy osób ze 125 krajów. Uczestnicy co dwa lata 

potwierdzają niezmiennie najwyższy poziom profesjonalizmu imprezy, oceniając bardzo 

pozytywnie targi, wysoką frekwencję gości jak również jakość osób odwiedzających targi, wśród 

których zdecydowanie dominują profesjonaliści i osoby decyzyjne. O sukcesie targów świadczy 

fakt, że coraz trudniej jest uzyskać miejsce, dlatego rekomendujemy aplikowanie w 

wyznaczonym terminie. Wystawie transport logistic towarzyszyć będą równolegle targi i 

konferencja Air Cargo Europe. 

 

Oferta tematyczna targów transport logistic 2021: 

 
I. IT, telematyka, e-biznes, telekomunikacja, w tym: 

• Systemy łączności i IT 

• Systemy handlu elektronicznego i e-biznesu 

• Systemy kontroli transportu i systemy informatyczne 

• Zintegrowane systemy zarządzania ruchem (ITMS) 

 

II.  Intralogistyka, systemy zarządzania magazynem, auto ID i opakowanie, w tym: 

• Opakowania transportowe i zabezpieczenie ładunku 

• Sprzęt do przechowywania, przenoszenia i dystrybucji 

• Sprzęt do doków załadunkowych i terminali (interfejsy między przepływem materiałów 

wewnętrznych i zewnętrznych) 

 

III.  Sprzęt do transportu towarów, w tym: 

• Pojazdy drogowe 

• Pojazdy szynowe 

• Sprzęt do transportu kombinowanego 

• Sprzęt logistyczny dla portów i spedycji 

• Sprzęt logistyczny dla przemysłu lotniczego 

• Transport rurociągowy i systemy transportu energii 

• Konserwacja i naprawy 

• Wyposażenie stacji paliw 

• Systemy bezpieczeństwa, zabezpieczenia antykradzieżowe 

• Transport grzewczy, transport chłodniczy i monitorowanie łańcucha chłodniczego 

 

IV.  Usługi, transport towarów i logistyka,  w tym: 

• Transport i spedycja 

• Logistyka morska 



• Fracht lotniczy 

• Usługi logistyczne, usługi dla branży logistycznej 

• Usługi intralogistyki 

• Lokalizacje logistyczne 

• Badania i rozwój 

 

Wystawcom targi transport logistic oferują: 

- 10 nowoczesnych hal tematycznych oraz tereny do ekspozycji na zewnątrz 

- reklamę w mediach 

- dedykowaną usługę marketingową TrustedTargeting 

- budowę stoisk,  firmy serwisowe do obsługi  

- pełną infrastrukturę serwisową w halach i na zewnątrz 

 

Koszty powierzchni wystawienniczej (bez wyposażenia) na targach w 2021 r: 

Stoisko (minimalna powierzchnia 20 m2)  Cena netto za 1 m2 

• Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)      
  189 € / m2 

• Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 
  209 € / m2 

• Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 
  221 € / m2 

• Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 
  228 € / m2 

• Stoisko open-air 
    95 € / m2 

• Tory dla pojazdów szynowych 
  104 € / m 

 

Inne opłaty (netto): 

Obowiązkowy wpis do katalogu i mediów targowych– 500 € (wersja drukowana i on-line) 

Przedpłata ryczałtowa za usługi techniczne  – 20 €/m²  

Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 €/m² 

Opłata za usuwanie śmieci podczas targów, montażu i demontażu stoisk - 4,75 €/m² 

Organizatorzy oferują też gotowe pakiety: stoisko o pow. 20m² z pełnym wyposażeniem i kompletem 

usług kosztuje 6400 €. 

 

Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkiej pomocy związanej z uczestnictwem w targach. 

Termin zgłoszeń upływa 15.09.2020 r.   Zapraszam do udziału w targach. 

 

Grzegorz Grabarczyk 

 

 
 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel.  +48 22- 850 20 42, 624 94 78 

email: ggrabarczyk@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 

www.transportlogistic.de 
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