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Szanowni Państwo, 

 

Po jednorocznej przerwie ponownie zapraszamy do wystawienia się i zaprezentowania swojej 

oferty szerokiej publiczności na Międzynarodowych Targach Turystyki i Wypoczynku – 

f.re.e 2022 organizowanych w Monachium. W 2020 roku te największe w Bawarii targi 

prezentujące cały świat podróży, wypoczynku i rekreacji świętowały wyjątkową rocznicę - 

jubileusz pięćdziesięciolecia. Imprezę odwiedziło wówczas ponad 130.000 gości, aby 

skorzystać z ciekawych pomysłów na wypoczynek i wakacje oraz zapoznać się z wachlarzem 

ofert ponad 1.300 wystawców z 70 krajów. Wysoki poziom satysfakcji wśród odwiedzających 

pokazuje, jak dobrze odebrane zostały targi f.re.e. 97% odwiedzających oceniło wydarzenie 

jako doskonałe, bardzo dobre lub dobre. Konkluzja wystawców była również bardzo 

pozytywna. 

 

Targi f.re.e oferują odwiedzającym niezwykle interesującą różnorodność propozycji z zakresu 

wypoczynku, podróży i zdrowia, a wystawcom atrakcyjną grupę docelową zamożnych, 

prowadzących aktywny tryb życia i kochających podróże osób. Wciąż nieprzerwana pozostaje 

w Niemczech chęć podróżowania, a targi f.re.e są głęboko zakorzenione w terminarzu 

Bawarczyków. Ponadto już na początku roku czterech na pięciu Niemców intensywnie 

poszukuje ciekawych ofert i kierunków turystycznych na najbliższy urlop. Dla wielu 

odwiedzających f.re.e sezon wakacyjny rozpoczyna się właśnie tutaj - na targach. Jest to zatem 

ważna data w kalendarzu branży i zarazem niepowtarzalna okazja dla wystawców, aby dotrzeć 

z ofertą do szerokiego grona nowych odbiorców. 

 

 

Oferta tematyczna targów f.re.e 2022 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 2022 rok.  

Wystawcy zgłoszeni  do 31 maja 2022 r. uzyskają korzystniejszą cenę za najem 

powierzchni. 



 

Koszty netto powierzchni wystawienniczej na targach f.re.e 2022 (min. 9 m²): 

 

 

Powyższe ceny obejmują wyłącznie samą powierzchnię wystawienniczą. 

 

 

Inne opłaty (netto): 

• Obowiązkowy wpis do katalogu – 190 EUR 

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

• Opłata za odbiór śmieci ze stoiska – 3,00 EUR/m² 

• Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) 

- 15 EUR netto/m² (sektor: podróże, rejsy, zdrowie i wellness) 

- 7 EUR netto/m² (sektory: caravaning i camping, sporty wodne, aktywność na 

świeżym powietrzu, rower) 

 

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie online na stronie: https://www.free-

muenchen.de/en/exhibitors/application-stand-space/application/ 

 

 

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 

 do 31.05.2021 EUR/m² 

 9-50 m² 89 

             

92 

 

51-100 m² 79  

             

82 

 

101-500 m² 69 

            

72 

 

501-2000m² 59 

             

62 

pow. 2000m² 55 

            

58 

 

Sektor: podróże, rejsy, zdrowie i wellness 

                                            
   

 do 31.05.2021 EUR/m² 

     
Stoisko szeregowe 

       112 117 

 

     
Stoisko narożne 

        119 124 

 

     
Stoisko czołowe 

        125 130 

 

     
Stoisko wyspowe 

        132 137 
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