Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości

Monachium, 11 - 13 października 2021 r.
Szanowni Państwo!
Targi EXPO REAL to największa w Europie impreza wystawiennicza, na której spotykają się
decydenci i uczestnicy międzynarodowego rynku inwestycji i nieruchomości.
To znakomita okazja by w jednym miejscu spotkać liczących się inwestorów i przedstawicieli
wszystkich obszarów tematycznych związanych z nieruchomościami.
Trzydniowe targi odbywające się co roku w Monachium to wiodąca w Europie platforma dająca
wystawcom ogromne możliwości do zbadania rynku i rozszerzenia swoich kontaktów.
Na EXPO REAL obecni są reprezentanci wszystkich etapów realizacji inwestycji, od
pomysłodawców, poprzez inwestorów, finansistów, wykonawców, marketingowców i
sprzedawców aż do zarządców i użytkowników.
O potencjale imprezy świadczą jej znakomite wyniki: w ostatniej edycji z 2019 r. swoje stoiska
zaprezentowało blisko 2200 wystawców z 45 krajów, zaś liczba uczestników przekroczyła 46,7
tys.
Polska od kilku lat jest niekwestionowanym liderem na rynku nieruchomości w Europie
Środkowo-Wschodniej. Mamy najwyższe tempo przyrostu inwestycji biurowych, znaczące
inwestycje w logistyce, handlu, infrastrukturze oraz budownictwie mieszkaniowym. Oprócz
Warszawy szereg innych ośrodków miejskich lokuje ważne dla całego regionu inwestycje.
Stąd też polscy wystawcy i odwiedzający stanowią liczącą się grupę wśród uczestników targów,
a nasze stoiska są znakomicie wyeksponowane.
Miasta, samorządy, regionalne agencje i firmy deweloperskie znalazły na targach EXPO REAL
dogodne miejsce do spotkań i prezentacji ofert nieruchomości i terenów inwestycyjnych
potencjalnym inwestorom. Stała obecność na targach pozwala na trwałe wpisanie się w
międzynarodową sieć powiązań biznesowych w sektorze nieruchomości, stąd większość
wystawców przyjeżdża na targi co roku, dzięki czemu ich pozycja na rynku rośnie.
Oferta tematyczna targów EXPO REAL 2021 obejmuje:
















inwestycje w nieruchomości
finansowanie nieruchomości
deweloperzy nieruchomości
dostawcy usług w zakresie nieruchomości
działalność związana z nieruchomościami i terenami
regiony gospodarcze
technologie informacyjne w branży nieruchomości
stowarzyszenia
profesjonalne instytucje edukacyjne i szkoleniowe
media
cyfrowe rozwiązania i produkty: planuj i buduj
rozwiązania i produkty cyfrowe: zarządzaj i obsługuj
cyfrowe rozwiązania i produkty: badania i wycena
rozwiązania i produkty cyfrowe: inwestycje i finanse
rozwiązania i produkty cyfrowe: rynek

Podmiotami obecnymi na EXPO REAL (również jako odwiedzający) są:










Właściciele i pośrednicy nieruchomości
Miasta i regiony ekonomiczne
Deweloperzy i kierownicy projektów
Konsultanci i agenci, prawnicy
Architekci i planiści
Firmy zarządzające nieruchomościami
Korporacyjne agencje nieruchomości
Fundusze inwestycyjne, banki i fundusze leasingowe, firmy ubezpieczeniowe
Dziennikarze i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych

Warunki i koszty (netto) uczestnictwa:
Wynajem powierzchni (bez zabudowy):

Stoisko szeregowe
Stoisko narożne
Stoisko czołowe
Stoisko wyspowe

(od 20 m2)
(od 70 m2)
(od 120 m2 do 140 m2)
(od 250 m2)

535,- EUR/m2
565,- EUR/m2
630,- EUR/m2
650,- EUR/m2

Inne opłaty obowiązkowe:
- ryczałtowa opłata za tzw. infrastrukturę (przyłącza i zużycie wody i prądu, reklama w mediach)

80 EUR/ m2 przy powierzchni mniejszej niż 70 m2
 140 EUR/ m2 przy powierzchni od 70 do 119 m2
 250 EUR/ m2 przy powierzchni od 120 m2
- opłata za wywóz śmieci w czasie targów, montażu i demontażu 8 EUR/m2
- wpis do katalogu drukowanego i online (podstawowy) 690,- EUR
- AUMA (niemiecka organizacja targowa) 0,60 EUR/m2
Opłaty opcjonalne:
- Zgłoszenie podwystawcy do 23.06 700,- EUR
- Zgłoszenie podwystawcy 24.06.- 27.08 850,- EUR
- Zgłoszenie podwystawcy 28.08.- 20.09 1200,- EUR
- Dodatkowe formy promocji – wg katalogu.
Każdy podwystawca ponosi również koszt obowiązkowego wpisu do katalogu tj 690,- EUR.
Minimalna powierzchnia zamawianego stoiska wynosi 20 m2.
Nasze biuro oferuje bezpłatnie wszelką pomoc związaną z rejestracją i przygotowaniami do
targów. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2021.
Z poważaniem
Grzegorz Grabarczyk
Dyrektor

Biuro Targów Monachijskich w Polsce/
Polnische Vertretung der Messe München International
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. +48 22 850 20 42
email: ggrabarczyk@targiwmonachium.pl
www.targiwmonachium.pl

