
Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji

Monachium, 04 - 06 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

EXPO REAL to największe w Europie targi w branży nieruchomości i inwestycji. Targi już w
ubiegłym roku po przerwie wywołanej pandemią wróciły do gry, by w tym roku odzyskać w
pełni swój potencjał i zaufanie uczestników. Zatem jak przed pandemią, 7 hal wystawowych
czeka na Państwa z bogatą ofertą wystawców oraz programem konferencji. Na targach
obecne będą firmy, organizacje i dostawcy usług zajmujący się rozwojem, finansowaniem,
realizacją, marketingiem i użytkowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomości.

Do 26.08 ceny biletów są niższe o 100 EURO, zachęcamy do wcześniejszego zakupu!

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.
Również w tym roku bardzo widoczny będzie udział kilkudziesięciu polskich wystawców,
prezentujących swoje oferty inwestycyjne i plasujących Polskę w czołówce wystawców
spoza Niemiec. Wśród nich należy wymienić polskie miasta i regiony, regionalne agencje i
strefy ekonomiczne oraz firmy deweloperskie.

Sektory tematyczne uczestników targów EXPO REAL 2022:

 inwestycje w nieruchomości
 finansowanie nieruchomości
 deweloperzy nieruchomości
 dostawcy usług w zakresie nieruchomości
 działalność związana z nieruchomościami i terenami
 regiony gospodarcze
 technologie informacyjne w branży nieruchomości
 stowarzyszenia
 profesjonalne instytucje edukacyjne i szkoleniowe
 media
 cyfrowe rozwiązania i produkty: planuj i buduj
 rozwiązania i produkty cyfrowe: zarządzaj i obsługuj
 cyfrowe rozwiązania i produkty: badania i wycena
 rozwiązania i produkty cyfrowe: inwestycje i finanse
 rozwiązania i produkty cyfrowe: rynek

Dodatkowym i 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 2022:

Bilety na targi można zakupić w systemie on-line poprzez zarejestrowanie się na stronie:
https://exporeal.net/en/visitors/planning-your-visit/tickets-prices/

Early bird
do 26.08.22

Early bird
GoGreen*

Cena po 27.08.22 GoGreen*
po 27.08.22

Bilet 3-dniowy EUR 605 EUR 610 EUR 705 EUR 710
Bilet 2-dniowy** - - EUR 495 EUR 500
Bilet studencki*** - - EUR 100 EUR 105

*GoGreen to przyjazne klimatowi bilety, z których różnica ceny wspiera projekty zrównoważonego rozwoju,
mające na celu redukcję emisji CO₂. Zakup biletu GoGreen jest dobrowolny.
** Ważny tylko 05. i 06. października 2022 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.

Targi EXPO REAL 2022 odbywać się będą w następujących godzinach:
wtorek-środa 09:00 – 19:00
czwartek 09:00 – 16:00

Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów na targi itp.
uzyskają Państwo w:

Biurze Targów Monachijskich w Polsce
tel. 22 850 20 42, 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie: www.exporeal.net

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM !
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