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Międzynarodowe Wiodące Targi Leśnictwa i Technologii Leśnych połączone z

Konferencją Naukową i Pokazami Specjalnymi

Monachium, 17. – 20. lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

W lipcu 2022 r. odbędzie się w Monachium kolejna edycja Międzynarodowych Targów Leśnictwa i
Technologii Leśnych połączonych z Konferencją Naukową i Pokazami Specjalnymi –
INTERFORST 2022.

Targi INTERFORST to wiodące wydarzenie w branży leśnej. Prezentują one bowiem pełny przekrój jej
różnorodnych ofert, nie pomijając przy tym absolutnie żadnego segmentu od zalesiania, poprzez
zbiórkę drewna aż do tartaku. Innowacyjne rozwiązania i technologie, mające właśnie tu swoją
światową premierę, wyznaczają kierunek rozwoju całej branży.

Ubiegła edycja tej imprezy, która odbyła się w lipcu 2018 r., zgromadziła 457 wystawców z 28 państw i
ponad 50 tys. odwiedzających na powierzchni 75.000 mkw. Targi osiągnęły niezwykle wysokie oceny
wśród uczestników, z których 96 procent wystawiło pozytywne rekomendacje. To świadczy o wysokim
profesjonalizmie i skuteczności imprezy.

Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia:

1. Zadrzewianie i pielęgnacja lasów
2. Ochrona lasów
3. Zbiórka drewna, technologie, maszyny i urządzenia
4. Składowanie, transport, obróbka okrąglaków
5. Budowa i utrzymanie dróg leśnych
6. Pojazdy do transportu drewna
7. Obróbka drewna
8. Energia z drewna
9. Las rekreacyjny i wypoczynkowy, ochrona drzew, pielęgnacja lasów
10. Zastosowanie systemów informatycznych w przemyśle drzewnym, EDP, pomiary,

telekomunikacja w leśnictwie
11. Kontrola, bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc
12. Usługi w zakresie zbiórki drewna, składowania i transportu drewna okrągłego i handlu drewnem



Targom INTERFORST 2022 będzie towarzyszył bogaty program ramowy, na który składać się będą
konferencje, sympozja, pokazy specjalne i prezentacje na żywo oraz inne wydarzenia związane z
branżą leśną. Specjalnym uczestnikiem targów będą w tym roku Czechy.

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach INTERFORST 2022 (netto za 1m2)

Stoisko w hali (min. 20 m2):

 Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony) 137 € / m2

 Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 147 € / m2

 Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 157 € / m2

 Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 167 € / m2

Stoisko na terenie otwartym (min. 30 m2) 85 € / m2

Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, lecz najem powierzchni wystawienniczej.

Pozostałe opłaty:
Opłata medialna, tj. wpis do katalogu (drukowanego + online) – 390 €
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 10 €/m² (5 €/m² dla stoisk na
zewnątrz)
Opłata za wywóz śmieci – 3,40 €/m²
Opłata AUMA (niemiecka organizacja targowa) – 0,60 EUR/m²

Więcej informacji na temat targów INTERFORST 2022 znajdą Państwo na stronie: www.interforst.de
lub kontaktując się z naszym biurem.
Udzielamy bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w targach.

Biuro Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa,
tel. 22 850 20 42; 22 624 94 78
e-mail: info@targiwmonachium.pl

www.targiwmonachium.pl

http://www.interforst.de
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.targiwmonachium.pl

	Koszty powierzchni wystawienniczej na targach INTE
	Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoisk
	Pozostałe opłaty:

