
Warszawa, dn. 11 sierpnia  2021 r. 

 

 
 Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych 

 

 
 

Monachium, 11 - 13 października 2021 r. 
 
 

Szanowni Państwo! 
 
 
EXPO REAL to największe w Europie targi w branży nieruchomości i inwestycji. Po 
ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią wystawcy wracają do Monachium i będą 
czekać na Państwa. Na targach znajdziemy firmy, organizacje i dostawców usług 
zajmujących się rozwojem, finansowaniem, realizacją, marketingiem i użytkowaniem 
wszelkiego rodzaju nieruchomości.   
Do 27.08 ceny biletów są niższe o 100 EURO, zachęcamy do wcześniejszego zakupu. 
 
W 5 monachijskich halach targowych będzie czekać na Państwa ponad 1000 wystawców.  
Targi EXPO REAL już udowodniły, że są najlepszym miejscem do nawiązania i 
podtrzymania  kontaktów wśród branży nieruchomości. W targach biorą udział wyłącznie 
profesjonaliści, osoby podejmujące decyzje, autorzy i wykonawcy projektów i planów 
inwestycyjnych.  
Od lat w każdej edycji bierze udział kilkudziesięciu polskich wystawców, prezentując swoje 
oferty inwestycyjne i plasując Polskę w czołówce wystawców spoza Niemiec. Również w tym 
roku spotkamy ponad 20 polskich wystawców.  Wśród nich należy wymienić polskie miasta i 
regiony,  regionalne agencje i strefy ekonomiczne oraz firmy deweloperskie. 
 
 
Sektory tematyczne uczestników targów EXPO REAL 2021: 
 

• Inwestycje w nieruchomości  

• Finansowanie nieruchomości - bankowość, leasing, ubezpieczenia, fundusze 
inwestycyjne 

• Deweloperzy, projektowanie, wykonawstwo 

• Dostawcy usług dla sektora, operatorzy nieruchomości komercyjnych i 
mieszkaniowych 

• Consulting - badania rynku, wycena nieruchomości, aspekty prawne, podatkowe  

• Architektura i planowanie - wizualizacja i modelowanie 3D 

• Promocja miast, regionów i terenów gospodarczych 

• Stowarzyszenia i organizacje branżowe 

• Profesjonalne instytucje edukacyjne i szkoleniowe 

• Rozwiązania IT - media, cyfrowe zastosowania w branży nieruchomości 
 
 

 
Dodatkowym, lecz bardzo ważnym elementem targów jest bogaty, profesjonalny program 
konferencji i spotkań, w których głos zabierze liczne grono ekspertów. Wszystkie dostępne 
są w ramach wejściówek, a prowadzone są w j. niemieckim i angielskim. 
 
 



 

Ceny biletów wstępu na targi EXPO REAL 2021: 
 
Bilety na targi można zakupić na miejscu lub w systemie on-line poprzez zarejestrowanie się 
na stronie: https://exporeal.net/en/visitors/planning-your-visit/tickets-prices/ 
 
 

 Cena on-line do 27.08.21 Cena od 28.08.21        W kasie na miejscu 

Bilet 3-dniowy EUR 550 EUR 650                    EUR 700 

Bilet 2-dniowy* EUR 455 EUR 455                    EUR 595 

Bilet studencki**  EUR   85 EUR 100                    EUR 150 

Digital pass EUR 149 EUR 149  
* Ważny tylko 12. i 13. października 2021 r.  
** Ważny dla: uczniów, studentów, po okazaniu  dokumentu uprawniającego do zniżki.  

 
Ważne informacje: 

 

• Fakturę za zamówione bilety wstępu otrzymacie Państwo e-mailem bezpośrednio od 
organizatora targów lub też wygenerujecie ją sami po dokonaniu zakupu logując się 
poprzez swój profil dostępu. 

 

• Nabycie biletu otwiera Państwu dostęp do konferencji i spotkań, katalogów, do platformy 
online i jej usług, pozwala na utworzenie własnego profilu dostępnego dla uczestników 
targów 

 

• Wstęp na targi mają osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub posiadacze aktualnego testu. 
Obowiązują maski. Szczegóły na stronie targów: https://exporeal.net/en/trade-fair/at-the-
fair/admission-requirements/ 

 

• Bilet stacjonarny zawiera też wszystkie opcje Digital pass (także kilka tygodni po 
targach). 

 

• W przypadku wprowadzenia restrykcji wjazdowych z biletu można zrezygnować. 

 

 

Targi EXPO REAL 2021 odbywać się będą w następujących godzinach: 

poniedziałek-wtorek 09:00 – 19:00 

środa 09:00 – 16:00 

 
 
Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów na targi itp. 
uzyskają Państwo w:  
 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce  
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa  
tel. 22 850 20 42,  22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl   
lub na stronie: www.exporeal.net  
 

 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM ! 
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