Światowe Wiodące Targi Przemysłu Napojów i Pokarmów Płynnych
Produkcja + Napełnianie + Pakowanie + Marketing

12.-16.09.2022 r., Monachium

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w jedynych w swoim rodzaju Światowych Targach
Przemysłu Napojów i Pokarmów Płynnych – drinktec 2022. Jest to największa impreza
prezentująca kreatywne rozwiązania dla całego procesu przemysłu pod kątem produkcji,
napełniania, pakowania, marketingu, rozwiązań logistycznych i dystrybucji wszelkich
napojów oraz pokarmów płynnych. Targi drinktec są głęboko zakorzenione w branży i od
dziesięcioleci piszą historię sukcesu. W branży są uznawane za platformę premier dla
światowych nowości i niezmiennie od 1951 roku dostosowują się do rozwoju rynku. Dzisiaj
zajmują pozycję nr 1, będąc miejscem spotkań dla ekspertów z całego świata. Jako jedyne
tego rodzaju targi, drinktec obejmują dziś wszystkie sektory. Tradycja i innowacja - to
właśnie oznacza drinktec.
Poprzednia edycja w 2017 roku osiągnęła najlepsze wyniki w swojej 66-letniej historii,
przekraczając wszelkie oczekiwania. Przede wszystkim na poziomie międzynarodowym.
Swoją ofertę zaprezentowało 1.749 wystawców z 80 krajów (71% pochodziła spoza Niemiec).
W porównaniu z ostatnim wydarzeniem w 2013 r. liczba odwiedzających wzrosła o 10.000 i
wynosiła 76.000 gości z ponad 170 krajów (67% pochodziła spoza Niemiec). Według ankiet
przeprowadzonych w czasie trwania targów aż 84% odwiedzających to osoby podejmujące
decyzje w ich firmie.
Najważniejsze obszary wystawiennicze targów drinktec to:
• Technologia procesu produkcji
• Technologia napełniania i pakowania
• Automatyzacja procesów, sterowanie i rozwiązania IT
• PETpoint (technologia PET dla napojów i płynnych produktów spożywczych)
• Pojemniki, materiały opakowaniowe, akcesoria do pakowania i zamknięcia
• Surowce, środki do obróbki i dodatki
• Gospodarka energetyczna, woda i ścieki
• Zapotrzebowanie i wyposażenie dla gastronomii, marketing
• Specjalny obszar wystawy dla przemysłu winiarskiego - targi SIMEI. Organizowane od
1963 r. w Mediolanie Światowe Wiodące Targi Maszyn Winiarskich i Napełniania
Butelek – SIMEI, przenoszą się co dwa lata do Monachium, aby uzupełnić ofertę
targów drinktec o obszar technologii wina na oddzielnej powierzchni wystawienniczej
liczącej blisko 20.000 m² (hala C2 i C3).

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, wciąż jest możliwa rejestracja wystawców.
Zgłoszenia na targi można dokonać wyłącznie online, rejestrując się poprzez stronę:
www.drinktec.com/exhibitors/book-your-space/application
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach drinktec 2022
Rodzaj stoiska (minimalna powierzchnia 20 m²)

Cena netto za 1 m²

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

221 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

251 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

265 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 279 EUR / m²
Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.

Inne opłaty (netto):
Obowiązkowy wpis do katalogu – 900 EUR
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 16,50 EUR/m²
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 6,80 EUR/m²
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony:
www.messebudgetplaner.de/en/drinktec-2021
Nasze przedstawicielstwo chętnie udzieli wszelkiej pomocy związanej z uczestnictwem w
targach.
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
Al.KEN 47/58, 02-797 Warszawa
tel. 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.drinktec.com

