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INFORMATOR WYSTAWCY Poznań Motor Show 2020 
 

1.  Termin targów 26 – 29.03.2020r. 
        Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa - 29.11.2019r. 

            Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej. 
 
 

2.  Godziny otwarcia targów 

W dniu 26.03.2020r. 

 PRESS DAY – MEDIA i TOP VIP 

wystawcy       7.00 – 20.00 

zwiedzający   8:00 – 19:00 

VIP & BIZNES 

zwiedzający   14:00 – 19:00 

 

W dniu 27-29.03.2020r.  

wystawcy       8.00 – 19.00 

zwiedzający   10:00 – 18:00 

 

3.  Okres montażu i demontażu stoisk  

Montaż 

Godziny otwarcia pawilonów 

5,8,8a 

Godziny otwarcia pawilonów 

1,2,4,5A,6,7,7a,15.0 

23-24.03.2020r.: godz. 7.00 -21.00 

 

25.03.2020r.: 24 h/dobę  

(od godziny 7.00 w dniu 25.03.2020r. do godziny 7.00 w 

dniu 26.03.2020r.)  

 

24-25.03.2020r. : godz. 7.00 -21.00 

 

Demontaż:     
Godziny otwarcia pawilonów 

1,2,4,5,5A,6,7,7a,8,8a,15.0 

29.03.2020r.: godz. 18.00 - 24.00 

30.03.2020r.: godz. 7.00 – 21.00 

 

4.  Powierzchnia wystawiennicza (bez zabudowy stoiska, wyposażenia, przyłączy elektrycznych oraz wod-kan)           

Rodzaj powierzchni Cena netto do 29.11.2019 włącznie  Cena netto od 29.11.2019 

Do  19 m2 210 PLN/ m2 250 PLN/ m2 

Pomiędzy  20m2 – 49m2             190 PLN/ m2 220 PLN/ m2 

Pomiędzy  50m2 – 99m2 100 PLN/ m2 130 PLN/ m2 

Pomiędzy  100 m2 – 399 m2 70 PLN/ m2 90 PLN/ m2 

 Powyżej 400m2 60 PLN/ m2 80 PLN/ m2 

Teren otwarty 40 PLN/ m2 50 PLN/ m2 

 

5. Opłata za zgłoszenie 

           Jest obowiązkowa, stanowi warunek przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa w targach i związanego z nim zamówienia  powierzchni.  

OPŁATA ZA ZGLOSZENIE 
STANDARD 

1175 PLN netto 
PREMIUM 

1735 PLN netto 

udział dwóch przedstawicieli wystawcy w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom                                                               
przekazanie kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe  (przyznawane wg zasad określonych w Postanowieniach 
Szczegółowych)    
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przekazanie  zaproszeń elektronicznych na Poznań Motor Show PRESS DAY oraz VIP & Biznes zgodnie z Postanowienia 
Szczegółowym 
 

  

przekazanie 30 zaproszeń elektronicznych upoważniających do jednorazowego wejścia w dniach 27-29.03.2020 (przyznawane wg 
zasad określonych  w Postanowieniach Szczegółowych)   
 

-  

bezprzewodowy dostęp do Internetu - na czas trwania targów oraz okresy montażu i demontażu    
ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)    
raport gospodarczy Infocredit o 2 wybranych podmiotach krajowych      
wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu na stronie internetowej 
www.motorshow.pl   
wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup branżowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego” w katalogu na stronie 
www.motorshow.pl    

zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.motorshow.pl 

do 60 znaków 
każda następna 
rozpoczęta linia 

tekstu (60 znaków) –  
koszt 88 PLN 

do 480 znaków 
każda następna 
rozpoczęta linia 

tekstu (480 znaków) 
– koszt 88 PLN 

umieszczenie logotypu wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.motorshow.pl -  
umieszczenie logotypu wystawcy na planie ekspozycji w magazynie Motor Show  -  

 

 6. Dodatkowe opłaty 

     UWAGA! Zamówienie usług technicznych (przyłącze elektryczne, wod-kan, zamówienie wózka widłowego i inne) możliwe TYLKO poprzez  
     STREFĘ WYSTAWCY  (www.strefawystawcy.pl). Cennik usług technicznych dostępny w STREFIE WYSTAWCY. 
 
Poniżej podajemy ceny za zużycie energii elektrycznej przy zamówieniu konkretnej mocy przyłącza oraz opłaty z tytułu wywozu odpadów. 

OPŁATA ZA ZUŻYCIE SIECI ELEKTRYCZNEJ / OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW  

Moc przyłącza  Opłata netto* [w PLN] Powierzchnia udostępniona wystawcy Opłata netto* [w PLN] 

 3 kW (1x16A) 123 

do 150 m2   

 
16,00 za każdy m2 powierzchni udostępnionej 

wystawcy 
 

 9 kW (3x16A) 366 

14 kW (3x25A) 549 

18 kW (3x32A) 733 

powyżej 150 m2          

 
ryczałt: 2.410,00 

 

36 kW (3x63A) 1465 

50 kW (3x80A) 2015 

70 kW (3x125A) 2930 
* Opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy 
fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Warunki płatności zamieszczone są w odrębnym dokumencie - „Warunki Uczestnictwa w 
targach Poznań Motor Show 2020” 

2,3 kW (1x10A) 24 h 112 

9 kW (3x16A) 24 h 450 

 

Dodatkowo możliwość zakupu (opcjonalnie): 
 

STAŁA KARTA PARKINGOWA upoważniająca do wjazdu na parking przy  
ul. Matejki 63 w czasie trwania targów Poznań Motor Show  

100 PLN brutto / 1szt. ZAKUP online -  w strefie wystawcy 

Dodatkowe KARTY WYSTAWCY  
(ponad ilość przysługującą w ramach zakupionej powierzchni wystawienniczej) 

110 PLN brutto /1 szt. ZAKUP online -  w strefie wystawcy 

Dodatkowe zaproszenie PRESS DAY 26.03.2020 
obowiązuje w godzinach 08:00 – 14:00 

300 PLN brutto /1 szt. ZAKUP online -  w strefie wystawcy 

Dodatkowe zaproszenie VIP & Biznes 26.03.2020 
obowiązuje w godzinach 14:00 – 19:00 

100 PLN brutto /1 szt. ZAKUP online -  w strefie wystawcy 

Dodatkowe zaproszenia na weekend (27-29.03.2020)  20 PLN brutto / 1 szt. ZAKUP online -  w strefie wystawcy 

Dodatkowe zaproszenia na Wieczór Branżowy targów Poznań Motor Show  w 
dniu 27.03.2020r. o godzinie 19.00 

199 PLN brutto / 1szt. 
ZAKUP – na miejscu w Biurze Targów (paw. 5,7) lub poprzez  

formularz zamówieniowy 
 

 

7. Usługi promocyjne / Personel pomocniczy 

   Oferta reklamowa obejmuje skuteczne narzędzia wspomagające Państwa udział w targach w charakterze wystawcy. 
   Właściwe i trafne skorzystanie z tych narzędzi przekłada się na zwiększenie zainteresowania Państwa ofertą profesjonalnych gości targowych. 

http://www.strefawystawcy.pl/
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   Więcej informacji o targowych usługach promocyjnych znajdą Państwo na stronie www.tup.mtp.pl lub www.strefawystawcy.pl  
   
   Kontakt:  Małgorzata Barczak – (email: malgorzata.barczak@grupamtp.pl, tel. +48 61 869 2524 ) 

 

8. Noclegi 

       Skorzystaj z pomocy rezerwacji noclegów - kontakt: Joanna Roś (email: hotele@wtcpoznan.pl, tel. +48 61 865 38 69) 
 

9. Zabudowa stoiska  

Zabudowę stoiska (ścianki graniczne, wykładzina, wyposażenie) należy zamówić oddzielnie w Sekcji Zabudowy Stoisk MTP -  IDEAEXPO.MTP lub w innej firmie 
zewnętrznej. 
 
Kontakt: Pan Jakub Czub (email: jakub.czub@grupamtp.pl, tel.kom. 691 021 610)  
IDEAEXPO.MTP jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. 
Więcej informacji: http://www.ideaexpo.pl 

 

10. Lokalizacja stoisk 

Proszę o przekazanie nam swoich życzeń dotyczących lokalizacji stoiska (np. wymiary, układ stoiska itp.). Z pewnością ułatwi to nam przyznanie lokalizacji zgodnej z Państwa 
oczekiwaniami.  
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