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

Monachium, 12. – 16. września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Przed nami odbywające się cyklicznie co 4 lata w Monachium Światowe Wiodące Targi Przemysłu
Napojów i Pokarmów Płynnych – drinktec 2022. Wyjątkowo przesunięte o jeden rok z powodu epidemii.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego wydarzenia, na którym będziecie Państwo mieli okazję do
zapoznania się z premierami światowych nowości, trendami, inspiracjami oraz do nawiązania nowych
kontaktów biznesowych. W czasie 5-dniowej imprezy zostaną przedstawione najnowsze technologie w
zakresie produkcji, napełniania, pakowania, automatyzacji, sterowania, rozwiązań IT, PETpoint,
pojemników, materiałów opakowaniowych, akcesoriów, surowców i środków do obróbki, wyposażenia dla
gastronomii, marketingu.

Podczas ostatniej edycji w 2017 roku targi drinktec zgromadziły 76 tys. odwiedzających, a zaprezentowało
się na nich 1.749 wystawców z całego świata (ponad 2/3 uczestników było spoza Niemiec) i były to
rekordowe liczby. We wrześniu br. wystawcy będą czekać na Państwa w 12 halach o łącznej powierzchni
wystawienniczej 120.000 m². Targi drinktec oferują wszystko, czego potrzebuje branża. Wystawę
uatrakcyjni bogaty program imprez towarzyszących, a szczegóły dostępne są na stronie:
https://drinktec.com/en/supporting-program/overview/

Bilety wstępu na targi drinktec 2022 można zakupić na miejscu w kasach targowych lub w przedsprzedaży
rejestrując się i składając zamówienie online na stronie https://drinktec.com/en/visitors/prepare-your-
visit/ticket-purchase-ticket-prices/

Ceny biletów wstępu na targi drinktec 2022
Cena online Online

GoGreen¹
Cena w kasach
targowych

Bilet 1-dniowy 34 € 40 € 66 €
Bilet 2-dniowy
Bilet na całe targi
Bilet studencki

59 €
80 €
bezpł.

65 €
86 €
6 €

115 €
135 €
bezpł.

¹ GoGreen to przyjazne klimatowi bilety, z których różnica ceny wspiera projekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju. Zakup
biletu GoGreen jest dobrowolny.

Targi drinktec 2022 odbywać się będą w godzinach 9:00 – 18:00 (w piątek do 17:00).

Więcej informacji o targach znajdą Państwo na stronie www.drinktec.com
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących targów, prosimy o kontakt:
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
Al. KEN 47/58, 02-797 Warszawa
tel. (22) 850 20 42 e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.drinktec.com www.facebook.com/drinktec https://twitter.com/drinktec

Warto wiedzieć, że następnego dnia po zakończeniu targów drinktec, tzn. 17. września 2022, rozpocznie się
w Monachium największe na świecie święto piwa – Oktoberfest. Zachęcamy do połączenia wyjazdu na
targi z niezapomnianym wieczorem na Oktoberfest z możliwością skosztowania piwa i tradycyjnych
bawarskich specjałów.

ZAPRASZAMY DOMONACHIUM!
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