Plan targów
Domki targowe

Stoiska pod arkadami

Pawilon targowy

Ratusz

Markizy

Pawilon targowy

Ogródki piwne

Certyfikat OROT
2011
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że
nasza firma otrzymała certyfikat OROT za Najlepszy
Produkt Turystyczny Śląska Opolskiego w kategorii
„Impreza”. Nagroda została przyznana za organizację
Międzynarodowych Targów Turystki - W stronę słońca.
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...a tak było w maju 2011
Około 100 wystawców z wielu regionów świata m.in. z Dominikany, RPA, Czech, Niemiec, Litwy i Rumunii przedstawiło
swoje atrakcje turystyczne. Nie zabrakło także ciekawych
ofert krajowych m.in. z regionów województwa pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, łódzkiego.
Duży rozmach kampanii reklamowej oraz szereg ciekawych atrakcji przyciągnęły na targi dziesiątki tysięcy gości.
Wyjątkową atmosferę stworzyła egzotyczna plaża w środku miasta i ekskluzywny jacht.
Gośćmi targów byli Aleksandra Kostka i Jarosław Kret, którzy poprowadzili Bollywood Show.
Wielką atrakcją były zjazdy tyrolskie na linie z wieży
Ratusza.
Na scenie targowej odbyły się konkursy z nagrodami, pokazy karate oraz występy zespołów tanecznych i muzycznych.
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Zapraszamy na Targi
w 2012 roku
Opolską gościnnością przywitają Państwa zarówno organizatorzy, jak i współorganizatorzy tej cyklicznej imprezy.
Opole, tak chętnie odwiedzane przez gości z Polski
i z zagranicy, zaprasza na kolejne święto turystyki.
Czas, który Państwo spędzą w naszym mieście w dniach
18, 19 i 20 maja będzie jednym z miłych wspomnień, które
pozostaną na zawsze w pamięci.
• 3 dni targowe (piątek, sobota, niedziela)
• centrum miasta – opolski Rynek
• ponad 100 wystawców, w tym z zagranicy
• ok. 20 tys. zwiedzających
• imprezy towarzyszące, konkursy z nagrodami
• wstęp wolny dla zwiedzających
• estetyczna forma organizacji przestrzeni w samym
sercu Opola
• ciekawe prezentacje ofert z całego świata
• profesjonalnie przeprowadzona kampania reklamowa
• bogaty program artystyczny
W najatrakcyjniejszym miejscu Opola, w scenerii zabytkowych kamieniczek, między kawiarniami i restauracjami,
w specjalnie przeznaczonych do prezentacji targowych
drewnianych domkach oraz pod dachem pawilonu wystawienniczego, wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują
swoje oferty.
Na targi zapraszamy:
• kraje, miasta i regiony zagraniczne
• miasta, gminy i regiony z Polski
• gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty
• biura podróży
• organizacje turystyczne
• uzdrowiska, spa
• stowarzyszenia turystyczne.
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Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o.

Rekomendacje
targów wystawione
przez wystawców

Agencja Reklamowa PROFIL to profesjonalny i solidny partner.
Jesteśmy usatysfakcjonowani z przebiegu współpracy podczas XI Międzynarodowych Targów Turystyki W Stronę Słońca
w Opolu.
Firma potrafi dobrze zorganizować imprezę oraz zadbać
o bardzo dużą liczbę odwiedzających stoiska targowe. Duża
liczba odwiedzających wpływa na późniejsze przyjazdy
do obiektów oraz reklamowanych regionów turystycznych.
Cieszymy się, że odnowiliśmy współpracę z Agencją Reklamową PROFIL.
Zdzisław Łazanowski
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.
Informacja Turystyczna - Giżycko
W dniach 12 – 14 maja 2011 roku mieliśmy okazję prezentować
ofertę turystyczną Mazur na 11. Międzynarodowych Targach Turystycznych „W Stronę Słońca” odbywających się na opolskim
Rynku.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tej imprezie,
w której uczestniczyliśmy w tym roku po raz pierwszy. Dzięki
szerokiej publiczności oferta wypoczynkowa Powiatu Giżyckiego – centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – dotrzeć mogła
do sporego grona odbiorców targów. Szereg imprez towarzyszących, które zapewnił organizator, gwarantował nam ciekawy i efektywny pobyt. Targi W Stronę Słońca są świetną okazją
do odbycia spotkań biznesowych z kontrahentami i Klientami
z całego kraju. Formuła imprezy otwartej, a w tym roku dodatkowo w scenerii egzotycznej plaży w centrum miasta, zapewniła duże grono zwiedzających, co z pewnością przełoży się na Klientów w kolejnych sezonach, zarówno letnich,
jak i zimowych.
Opole to miasto gościnne, oferujące odwiedzającym wiele
atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Dodatkowo dzięki organizacji takiej wyjątkowej imprezy targowej miasto Opole zyskuje
na dużej popularności w kręgach branży turystycznej, a mieszkańcy oraz turyści mają możliwość poznania ciekawostek innych
regionów Polski.
Mam nadzieję, że kolejna edycja 2012 zgromadzi jeszcze więcej Wystawców i Klientów po raz kolejny trwale wpisując to wydarzenie do kalendarza targowego w Polsce.
dr Robert Kempa
Dyrektor Centrum Promocji
i Informacji Turystycznej w Giżycku

Międzynarodowe Targi Turystyki W Stronę Słońca w Opolu
to wydarzenie, którego nie można ominąć. Sprawna organizacja,
bardzo dobra lokalizacja, bezpłatny wstęp oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji zapewnianych przez organizatorów są gwarancją bardzo dużej liczby odwiedzających.
Udział w targach był dla nas ogromną przyjemnością i przyniósł nam wymierne korzyści – zaowocował nawiązaniem wielu
nowych, ciekawych kontaktów oraz wzrostem zainteresowania
działalnością Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy Agencji Reklamowej PROFIL za udaną
współpracę i życzymy sukcesów w przyszłości!
Katarzyna Jaworska
Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Kielce
W Stronę Słońca to nietypowe i niezwykle radosne targi. W wiosennej scenerii opolskiego starego miasta, kolorowe stragany
z materiałami promującymi najpiękniejsze zakątki naszego kraju
przyciągają tłumy zwiedzających nie tylko mieszkańców Opola.
Dowodem efektywności działań promocyjnych oraz stale
wzrastającej popularności tych targów jest fakt, iż co roku przyjeżdżamy na nie przywożąc coraz więcej materiałów i co roku
w ostatnim dniu, materiałów tych nam nie starcza. Co ważniejsze, fakt bytności Opolan na naszym stoisku znajduje odbicie
w zwiększających się zamówieniach imprez w kieleckich biurach
podróży
Leszek Rejmer
Główny Specjalista
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Kielce
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Laureaci
11. Międzynarodowych
Targów Turystyki
Nagrody główne:
Dwumiasto Słupsk - Ustka
– za najciekawszą prezentację
Miasto Gdańsk
– za najlepiej opracowane materiały promocyjne
Osówka „Tajemniczy trójkąt”
– za oryginalny produkt turystyczny
Wyróżnienia:
Powiat Giżycki
– za ciekawą ofertę aktywnego wypoczynku
Kluczborsko - Oleska
lokalna organizacja turystyczna
– za wyjątkową ofertę lokalnych produktów
Panorama Morska z Jarosławca
– za efektowną promocję
Czech - Tourism
- za różnorodną ofertę turystyczną Republiki Czeskiej
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
- za aktywną prezentację
Stowarzyszenie N.A.R.E.W.
- za wyjątkową ofertę smakową i krajobrazową regionu
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Lokalna Grupa
Rybacka
„Opolszczyzna” –
Partner 12. Międzynarodowych
Targów Turystyki „W Stronę Słońca”
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” powstała w 2009
roku. Zrzesza rybaków, 11 gmin z województwa opolskiego oraz organizacje społeczne zajmujące się hodowlą ryb,
wędkarstwem i rekreacją nad wodami śródlądowymi okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Opolu. Dzięki Lokalnej
Grupie Rybackiej „Opolszczyzna” można ubiegać się o środki
unijne z programu operacyjnego RYBY 2007-2013. To program skierowany do wszystkich mieszkańców z terenu LGR
„Opolszczyzna” czyli gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski,
Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów,
Tułowice, Turawa, Zębowice. W szczególności realizacja osi
priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 ma przyczynić się do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa,
poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych
z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz
poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych
z rybactwem. Fundusze przeznaczone są w szczególności
na turystykę, ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, organizowanie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży, a także na promocję miejscowości. O dofinansowanie mogą się starać zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządowych, jak
i organizacje pozarządowe. Hodowcy i przetwórcy ryb są
szczególnym beneficjentem, bo dzięki unijnym funduszom
mogą dokonać zmian w swoich przedsiębiorstwach i stworzyć np. dodatkowe miejsca pracy poza sektorem rybackim.
„Jako rybak z zamiłowania i wykształcenia pragnę przekonać mieszkańców regionu do innego spojrzenia na stawy - jako na dar przyrody, którego walory można wykorzystać do propagowania ekoturystyki, przyrodniczej edukacji
i zdrowego stylu życia. Dlatego chcemy aktywnie włączyć
się w tegoroczne Międzynarodowe Targi Turystyki „W Stronę
Słońca”- imprezę z wieloletnią tradycją, która promuje najładniejsze zakątki w kraju i za granicą, ciekawe miejsca, ludzi
oraz często nietypowe obyczaje.
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zamierza skutecznie pomóc beneficjentom w łowieniu unijnych pieniędzy
na rozbudowę, modernizację i upiększanie stawów. Chcemy promować Opolskiego Karpia jako rybę z Opolszczyzny
i rybaków, którzy poświęcili hodowli swoje życie. Ponadto
do Opola przyjadą przedstawiciele 11 Lokalnych Grup Rybackich z południowej Polski. Naszej działalności przyświeca także cel, aby najpopularniejsze polskie ryby gościły na

Państwa stołach nie tylko od święta. Poniżej przedstawiamy
Państwu jeden z przepisów na zupę z karpia, który zamieściliśmy również na łamach naszej publikacji „Karp nie tylko
od święta”.
Zatem zapraszam Państwa gorąco do uczestnictwa w 12.
Międzynarodowych Targach Turystyki „W Stronę Słońca”
oraz do bliższego zapoznania się z naszą działalnością”
Jakub Roszuk - ichtiolog, prezes Lokalnej Grupy Rybackiej
„Opolszczyzna”

Zupa rybna Karp poliwodzki
Składniki: karp ok. 1,5 kg, 1 kg drobnych rybek (jazgacz,
okoń, krąp, płotka), ziemniaki, 3 pomidory, 2 marchewki, 2-3
surowe papryki, ostra papryka, 3-4 cebule, natka pietruszki,
pietruszka, papryka mielona słodka, kurkuma mielona, sól,
pieprz, bazylia, oregano, 150-200 ml oliwy z oliwek.
Przyrządzanie:
Z karpia zrobić filety. Z 2 litrów wody, drobnych ryb oraz
głowy i płetw karpia, włoszczyzny, pomidorów i oliwy zrobić
wywar. Podsmażyć na oliwie cebulę, pietruszkę, marchewki
i pomidory, dodać paprykę, dla ostrego smaku papryczkę
chilli oraz mała czuszkę. Wszystko razem (oczywiście bez filetów) zagotować. Przelać przez gęste sito, aby spłynął sam
wywar. Dołożyć filetowanego karpia. Gotować ok. 10-15 minut.

www.lgropolszczyzna.com
Siedziba LGR Opolszczyzna:
Biestrzynnik, ul. Poliwodzka 16, 46-043 Dylaki
Biuro:
Plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole
lgropolszczyzna@gmail.com
tel. +48-77/403-31-72
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Nazywam się
Conrado
Moreno-Szypowski
Będę Gościem Specjalnym
XII Międzynarodowych
Targów Turystyki
„W Stronę Słońca” w Opolu.
Jestem jednym z bohaterów programu „Europa da się lubić” emitowanego na antenie programu drugiego Telewizji
Polskiej. Tam przedstawiany byłem zawsze jako Hiszpan
i jako taki jestem kojarzony przez wiele osób.
Moje pochodzenie jest mieszane, urodziłem się w Madrycie i tam wychowywałem, ale moja Mama jest Polką. Występowałem w takich programach jak „Taniec z gwiazdami”,
„Fort Boyard”, „Taniec na lodzie”, „Jaka to melodia” oraz realizowałem dla „Pytania na śniadanie” felietony w Hiszpanii
i w Niemczech. Latem 2008 roku współprowadziłem w TVP
Info program turystyczny „Okno na Polskę”. Doskonale czuję
się na scenie, kontakt z ludźmi i z publicznością jest tym, co
lubię robić najbardziej.
Od pięciu lat jestem konferansjerem, prowadzę różne wydarzenia i imprezy plenerowe. Moje prowadzenie charakteryzuje się dużą swobodą i wprowadzaniem luźnej atmosfery
w nawet najbardziej poważnych wydarzeniach.
Jestem wolontariuszem i uczestniczę w spotkaniach
z dziećmi w szpitalach, domach dziecka, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Współpracuję z Fundacją
Pomocy Szkole i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Piszę wiersze i teksty piosenek (po polsku i po hiszpańsku),
marzę o prowadzeniu własnej audycji radiowej. W sierpniu
2010 roku ukazała się książka mojego autorstwa „Mój Madryt”. Jest to przewodnik po Madrycie wydany przez wydawnictwo Pascal.

Imprezy
towarzyszące
Tradycją Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę
Słońca” jest bogaty program artystyczny, liczne pokazy,
konkursy z nagrodami oraz imprezy towarzyszące.
Wyjątkowo wspomina się: Zawody w Lotach Balonowych, Opolski Festiwal Bungy (skoki na linie z dźwigu
w przebraniu), Opolskie Zawody w Skateboardingu, pokazy Mistrza Świata w trikach bilardowych oraz spotkania
ze znanymi podróżnikami, m.in. z Krzysztofem Wielickim,
Robertem Makłowiczem, Martyną Wojciechowską, Jarosławem Kretem i Aleksandrą Kostką.
Emocji dostarczały także: pokazy sztuk walki, zjazdy
tyrolskie, walki rycerskie, pokazy akrobacji rowerowych,
parkour, przejażdżki konne oraz występy Mażoretek.
Targi w Opolu zapewniają całym rodzinom ciekawe
spędzenie czasu. Nie zapominamy nigdy o najmłodszych,
szykując dla nich specjalny program, zabawy, konkursy
z nagrodami.
Targom towarzyszą również wystawy fotograficzne ukazujące najpiękniejsze zakątki Opola, Opolszczyzny, a także
pięknych regionów Polski oraz świata.
Podczas XI Międzynarodowych Targów Turystyki odbył
się szereg konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
Wiele konkursów przygotowali wystawcy. Wielką atrakcją
był Bollywood Show, który poprowadzili Jarosław Kret
i Aleksandra Kostka. Licznym opowieściom towarzyszyły
pokazy tańców indyjskich, zdobienia ciała, projekcje filmów rodem z Indii, pokazy tańca z wężami, a także występy tancerzy z ogniami.
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Bankiety integracja
wystawców
Dla Wystawców 12. Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca” przygotowaliśmy konkurs oraz kilka
atrakcji. Mamy nadzieję, że udział w targach pozwoli nawiązać wiele nowych i wartościowych kontaktów, nie tylko służbowych, a czas spędzony w Opolu będzie miłym
wspomnieniem.
Co najmniej jeden z wieczorów spędzimy z Państwem
na uroczystym bankiecie, który ma na celu integrację wystawców oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli
władz miasta i regionu oraz dziennikarzy. Mamy nadzieję,
że będziecie się Państwo dobrze bawić!
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Opolskie kwitnące
Aby poczuć niezapomnianą atmosferę Opolszczyzny trzeba
tu po prostu przyjechać.
Agencja Reklamowa PROFIL

Jurapark Krasiejów

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Pałac w Mosznej

Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania terenu (Wyżyna Śląska, Nizina Śląska i część Pogórza
Sudeckiego, dolina Odry) odpoczywać tu można latem
i zimą.
Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których
utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody. Największe
kompleksy leśne stanowią Bory Niemodlińskie, Stobrawskie, Lasy Lublinieckie i Raciborskie. Zwolenników pieszych
i rowerowych eskapad zainteresują szlaki turystyczne
w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach Gór Opawskich,
leżących na granicy z Czechami.
W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek powstało wiele nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem fizykoterapeutycznym
(m. in. basen, masaże klasyczne i wodne). W Kamieniu Śląskim działa nowoczesne sanatorium, które jako pierwsze
w Polsce zastosowało metody leczenia dr. Kneippa. W tej
miejscowości powstaje także lotnisko regionalne. Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie pod Opolem oraz leżące u podnóża
Gór Opawskich jeziora Nyskie i Otmuchowskie.
Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki budownictwa różnych epok, poczynając od gotyckich zamków
obronnych poprzez barokowe pałace, aż po XIX wieczne
kameralne dworki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się
takie obiekty architektoniczne, jak m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu w Kopicach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak również późnobarokowy pałac
w Kamieniu Śląskim.
Będąc na Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa,
miejscowości w gminie Ozimek, gdzie kilka lat temu dokonano jednego z największych na świecie odkryć stanowisk paleontologicznych. Znalezione tam skamieniałości
szczątków gadów triasowych pochodzą sprzed 225 mln
lat i są bardzo dobrze zachowane. Na terenie wykopalisk
powstał pawilon paleontologiczny, gdzie można oglądać
wykopaliska w miejscu ich znalezienia, a w przyszłości
powstanie kompleks muzealno-turystyczny, który będzie
jedną z ciekawszych atrakcji regionu.

Katedra w Nysie
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Spacer po Opolu
Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. Na wyspie Pasieka archeolodzy odkryli „Ostrówek” – wczesnośredniowieczny gród Opolan, częściowo eksponowany
w Muzeum Śląska Opolskiego.
W centrum miasta zachował się średniowieczny, szachownicowy układ urbanistyczny. Sieć prostopadle przecinających się uliczek biegnie do centralnie położonego
Rynku z Ratuszem pośrodku. Otaczają go, w większości
zrekonstruowane, przepiękne barokowe kamieniczki.
W pobliżu, przy ulicy Zamkowej, stoi Kościół Franciszkanów. W krypcie grobowej pod prezbiterium pochowane są
szczątki opolskich Piastów.
Najstarsza ulica Opola, Szpitalna, prowadzi do katedry
św. Krzyża, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej
Opolskiej. Wśród wielu cennych zabytków stoi tu wspaniała gotycka chrzcielnica kamienna. Tutaj też mieści się
kaplica z grobowcem ostatniego księcia opolskiego Jana
Dobrego.
Niedaleko, na wzgórzu, wznosi się kościół „Na Górce”,
upamiętniający pobyt w Opolu św. Wojciecha. Łączą się
z nim zabudowania dawnego klasztoru Dominikanów,
a dzisiaj Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Wokół
zgromadzonych zostało wiele rzeźb, wśród nich alegoria
„Czterech Pór Roku” Hartmanna. Na dnie dawnej fosy zamkowej ustawiono pomnik św. Krzysztofa dłuta Carna Kerna.
Charakterystyczną Wieżę Piastowską i wizerunek opolskiego amfiteatru dzięki Krajowemu Festiwalowi Piosenki
Polskiej, zna cała Polska. Na opolskim Rynku można podziwiać Aleję Gwiazd Polskiej Piosenki - w bruku wmurowano już kilkanaście gwiazd poświęconych polskim artystom. Opole to miasto zieleni. Okolone starodrzewiem
bulwary wokół Młynówki są jednym z wielu ulubionych
miejsc spacerowych opolan. Zachwyt wzbudza „Opolska
Wenecja” - w wodzie przeglądają się fasady kamieniczek
wzniesionych na fundamencie średniowiecznych murów
miejskich, wspaniale oświetlone nocą. Poleca się także
w samym Opolu zwiedzenie ZOO, spacer po wyspie Bolko,
panoramę z Wieży Piastowskiej.
Jak żyli Opolanie w dawnych czasach, pokazuje bierkowicki skansen. Muzeum Wsi Opolskiej przenosi turystę do
epoki drewnianych chałup z klepiskiem, kuźni z miechami,
pasiek, młynów, do epoki pieczenia domowego chleba
i jadania z glinianych garnków.
Serdecznie zapraszamy – prastare Opole jest dzisiaj
przepięknym miastem pełnym zabytków i wielu urokliwych miejsc. Miastem, które warto odwiedzić i w którym
warto się choć na chwilę zatrzymać.
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Powierzchnia
dla wystawców

Domki targowe
Zapewniają atrakcyjną formę ekspozycji materiałów promocyjnych.
Istnieje możliwość otwarcia domku na 3 strony, dodatkowe półki wewnątrz domku ułatwiają ekspozycję materiałów promocyjnych.
Opcjonalnie montujemy w domku oświetlenie i przyłącze
elektryczne. Bezpieczeństwo zapewniają drzwi zamykane
na klucz i mocny rygiel oraz solidna drewniana konstrukcja.

Międzynarodowe Targi Turystyki „W Stronę Słońca” przez
pierwsze 6 lat odbywały się w Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak”.
Pięć lat temu zmieniliśmy ich formułę i przenieśliśmy
całą imprezę na opolski Rynek oraz zrezygnowaliśmy z pobierania opłaty za wstęp na targi. Tym samym uczyniliśmy
ofertę Wystawców bardziej dostępną dla zwiedzających.
Wystawcy mają do wyboru:
Drewniany domek targowy
Cena: 3290 zł nett0
Miejsce pod arkadami Ratusza - 4 m2
Cena: 820 zł netto

60 cm

Powierzchnia zewnętrzna
– odkryta
opis na fryzie
Cena: 180 zł nett0/m2 , min. 9m2
punkty świetlne

220 cm

240 cm
360 cm

280 cm
60 cm

60 cm

Powierzchnia zabudowana
gniazda elektryczne
w pawilonie wystawienniczym
Cena: 265 zł netto/m2 , min. 6m2
Powierzchnia niezabudowana
w pawilonie wystawienniczym
Cena: 210 zł netto/m2

Punkty świetlne

Opis na fryzie

W pawilonie wystawienniczym Wystawcy zagospodarowują powierzchnię niezabudowaną we własnym zakresie.
Mogą ewentualnie skorzystać z dodatkowego wyposażenia oferowanego w karcie zgłoszenia oraz domówić podłączenie energii elektrycznej.

Przyłącze elektryczne
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