
Międzynarodowe Targi Mobilności IAA Mobility 2021 

 
 

Monachium, 07 – 12 września 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W roku 2021 Monachium stanie się areną Międzynarodowych Targów Mobilności IAA, które 

odbędą się w dniach 7 – 12 września na terenie Targów Monachijskich oraz w centralnych 

miejscach miasta. 

 

Targi 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. Istotna 

część targów będzie poświęcona mobilności bezemisyjnej, czyli pojazdom i technologiom w 

większym stopniu klimatycznie neutralnym. 

 

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. Podczas sześciodniowej imprezy 

trzy dni przeznaczone będą na spotkania biznesowe a ostatnie trzy 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: 

 

• Samochody osobowe - różne nadwozia i rodzaje napędu 

• Minibusy, caravany 

• Pojazdy specjalne: ambulanse, ratunkowe, policyjne, towingu, nauki jazdy itp 

• Przyczepy do 3,5 t 

• Pojazdy 2 i 3 kołowe, motocykle, e-biki, hulajnogi elektryczne 

• Pojazdy zabytkowe 

• Modele 

• 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 

• Elektromobilność 

• Automatyka, pojazdy autonomiczne 

• Organizacje, zrzeszenia, media 

 

 

 



Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tej wyjątkowej imprezy.  Lista wystawców dostępna jest 

na stronie: https://exhibitors.iaa.de/exhibitor-portal/2021/list-of-exhibitors/  

 

Bilety na targi: 
 

Przedstawicielom biznesowym rekomendujemy wizytę w dniach spotkań B2B czyli 7-9.09.2021 

 

Organizator oferuje całą gamę różnych wejściówek w zależności od czasu zakupu i ilości dni 

pobytu na targach. Bilety zakupione wcześniej online są w korzystniejszej cenie.  

Ceny dla klienta biznesowego zaczynają się od 149 EURO i obejmują wizytę na targach, udział 

w konferencjach, dostęp do strefy otwartej przy targach i w mieście. 

Pełny cennik  dostępny jest pod linkiem: https://www.iaa.de/en/mobility/for-visitors/plan-your-

visit/tickets-prices#c9808 

Dla osób planujących wizytę podczas dni otwartych dla publiczności tj. 10-12.09.2021 bilety są 

dostępne od 25 EURO za 1 dzień lub 45 EURO za 3 dni. Pełny cennik jest widoczny pod w/w 

linkiem. 

 

 

 

 

 
 

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: info@targiwmonachium.pl 

www.targiwmonachium.pl 
www.iaa.de 
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