Międzynarodowe Targi IAA Mobility

Monachium, 07 – 12 września 2021 r.
Szanowni Państwo,
W roku 2021 Monachium stanie się areną Międzynarodowych Targów IAA Mobility, które odbędą
się w dniach 7 – 12 września na terenie Targów Monachijskich oraz w centralnych miejscach miasta.
IAA to już 120 lat tradycji przemysłu motoryzacyjnego. Wychodząc naprzeciw najnowszym
trendom targi obejmują nie tylko tradycyjne zagadnienia motoryzacji ale w coraz większym zakresie
dotyczą globalnych rozwiązań mobilności współczesnego świata.
Targi IAA w swej zasadniczej części będą odbywać się w monachijskich halach targowych i
przyległym im terenom zewnętrznym. Równocześnie wyznaczone strefy w centrum miasta
przeznaczone będą do prezentacji i pokazów dla wszystkich. Sześciodniowa impreza w części
targowej jeden dzień poświęci prasie, kolejne trzy dni przeznaczone będą na spotkania biznesowe a
ostatnie dwa udostępnione zostaną szerokiej publiczności.
W targach uczestniczą wiodący gracze światowego przemysłu motoryzacyjnego i mobilności a
wystawcy reprezentują większość gałęzi tego przemysłu. Oferta tematyczna targów IAA to:
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•

Samochody osobowe - różne nadwozia i rodzaje napędu
Elektromobilność
Minibusy, caravany
Pojazdy specjalne: ambulanse, ratunkowe, policyjne, towingu, nauki jazdy itp
Przyczepy do 3,5 t
Pojazdy 2 i 3 kołowe, motocykle
Rowery i e-biki
Hulajnogi elektryczne
Tuning
Części samochodowe, elementy wyposażenia, akcesoria motoryzacyjne
Materiały eksploatacyjne, środki ochrony
Systemy wspomagania i bezpieczeństwa
Wyposażenie warsztatów, stacji diagnostycznych, stacji doładowań
Narzędzia i maszyny
Drony
Usługi dla motoryzacji
IT, aplikacje, carpooling, carsharing, obsługa systemów wynajmu
Telematyka
Automatyka, pojazdy autonomiczne
Organizacje, zrzeszenia, media
Pojazdy zabytkowe

Wystawcom organizatorzy targów oferują:
- 13 nowoczesnych hal tematycznych oraz tereny o pow. 400 tys mkw do ekspozycji na zewnątrz
- reklamę w mediach
- budowę stoisk, firmy serwisowe do obsługi
- pełną infrastrukturę serwisową w halach i na zewnątrz
Koszty powierzchni wystawienniczej (bez wyposażenia) na targach IAA w 2021 r:
Typ stoiska

Cena netto
250 € / m2

•

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

•

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

+ 20%

•

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

+ 30%

•

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

•

Stoisko open-air

•

Przestrzeń zewnętrzna między halami

+ 40%
98 € / m2
120 € / m2

Inne opłaty obowiązkowe (netto):

Wpis do katalogu i pakiet medialny –
Opłata za usuwanie śmieci
Opłata za pakiet wstępu (wystawcy, goście, konferencje):

950 €
6 €/m²
50 €/m² stoisko w hali
30 €/m² stoisko na zewnątrz

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

Zapraszam do udziału w targach.
Grzegorz Grabarczyk
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