
   

   Termin targów:      4 – 6.10.2021 
      

   Termin zgłoszeń: 30.06.2021 
 
   Godziny otwarcia targów 

dla wystawców: 9:00 – 18:00  

dla zwiedzających: 10:00 – 17:00               

 
      Okres montażu i demontażu stoisk 
 

Montaż:  2 – 3.10.2021 * 

* dla firm prezentujących linie technologiczne (salon foodtech) - możliwość rozpoczęcia montażu 

od 30.09.2021 (tylko indywidualne zgłoszenia)  
 

Demontaż:  7 – 8.10.2021 

 
   Podstawowe koszty: 
 

1. OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY / WSPÓŁWYSTAWCY: 
 

• STANDARD: wystawca 1435 zł netto / współwystawca 734 PLN netto 
• PREMIUM: wystawca 2165 zł netto / współwystawca 1610 PLN netto 
 

 

W poniższej tabeli są wskazane różnice w zakresie usług jakie obejmują poszczególne opłaty. 

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY– pakiet świadczeń STANDARD PREMIUM 

przekazanie kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe (przyznawane według zasad 
określonych w Postanowieniach Szczegółowych)   

przekazanie zaproszeń elektronicznych dla gości targowych. 50 zaproszeń 100 zaproszeń 

bezprzewodowy dostęp do Internetu -    

ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)   
wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w internetowym 
katalogu    
wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup towarowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego” w 
internetowym katalogu    

zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w internetowym katalogu  

do 60 znaków 
każda następna 

rozpoczęta linia tekstu (60 
znaków)jest płatna, koszt 

130zł / 1 linię  

do 480 znaków 
każda następna 

rozpoczęta linia tekstu (60 
znaków)jest płatna, koszt 

130zł / 1 linię  

umieszczenie logotypu wystawcy w internetowym katalogu  
płatne  

tylko w przypadku 
zamówienia (675zł / logo) 

1 logotyp 

przekazanie karty wjazdu uprawniającej do wjazdu samochodem osobowym na tereny targowe 
płatne  

tylko w przypadku 

zamówienia 

1 karta wjazdu 

raport gospodarczy Infocredit o 2 wybranych podmiotach krajowych    
* cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu  
  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

 

 
 
 
 

 



   
2. WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ  

 
Ceny najmu powierzchni niezabudowanej (bez zabudowy i przyłączy technicznych):  

Rodzaj powierzchni (bez zabudowy) 
 

Cena netto*  
do 30.06.2021 

włącznie 

Cena netto*  
od 1.07.2021 do 

14.08.2021 włącznie 

Cena netto* 
 od 15.08.2021 

 

• położenie szeregowe  385 PLN/ m2 450 PLN/ m2 500 PLN/ m2 

• położenie narożne 420 PLN/ m2 490 PLN/ m2 550 PLN/ m2 

• położenie półwyspowe  
(minimalna powierzchnia 50m2) 440 PLN/ m2 515 PLN/ m2 580 PLN/ m2 

• położenie wyspowe  
(minimalna powierzchnia 100m2 ) 

455 PLN/ m2 530 PLN/ m2 595 PLN/ m2 

Niezabudowana, teren otwarty (poza 
pawilonem): 250 PLN/ m2 265 PLN/ m2 285 PLN/ m2 

* cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu  
  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

3. KOSZT ZABUDOWY  
 
Jest on uzależniony od projektu zabudowy oraz wykonawcy zabudowy. Można zlecić to naszej firmie – 
Ideaexpo – koszt podstawowej, standardowej zabudowy wynosi ok. 190 – 250 zł za 1m², jeśli 
zabudowa ma posiadać elementy innych materiałów i grafiki koszt może wzrosnąć powyżej 300zł/1m²  
– dokładna wycena jest zawsze ustalana z wystawcą po zatwierdzeniu projektu. Wycena 
przygotowywana przez Ideaexpo zawsze obejmuje elementy zabudowy, meble, opłaty za przyłącza 
elektryczne, opłaty za użytkowanie sieci energetycznej oraz opłatę z tytułu wywozu odpadów. 
 
Kontakt w sprawie zabudowy do Idea Expo: 
Marek Cichocki 
Kierownik sekcji 
Telefon: 61 869 22 09  
e-mail: marek.cichocki@mtp.pl  
 
W przypadku wykonania zabudowy przez inną firmę należy z nią ustalić czy w cenie są ujęte  
nw. elementy, a jeśli nie, należy doliczyć koszty: 

a) zamówionych przyłączy elektrycznych, wodnych lub internetowych (łącza kablowe) 
b) opłaty za użytkowanie sieci energetycznej MTP, której wysokość jest uzależniona od mocy 

przyłącza elektrycznego: 
Moc przyłącza  Opłata netto* [w PLN] 

do 3 kW (1x16A) 114 

do 9 kW (3x16A) 290 

do 14 kW (3x25A) 450 

do 18 kW (3x32A) 575 

do 36 kW (3x63A) 1150 

do 50,0 kW (3 x 80A) 1600 

do 70,0 kW (3 x 125A) 2300 

do 2,3 kW (1x10A) 24 h 91 

do 9 kW (3x16A) 24h 355 
* cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 
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c) opłata z tytułu wywozu odpadów, której wysokość jest uzależniona od wielkości powierzchni 

udostępnionej wystawcy: 
 

Powierzchnia 
udostępniona 

wystawcy 
Opłata netto*  

do 150 m
2
 

21 PLN za każdy m2 

powierzchni 
udostępnionej wystawcy 

powyżej 150 m
2
 

 
Ryczałt 3160 PLN 

 
* cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 
 
Uprzejmie informujemy, że zamówienia powierzchni wystawienniczej oraz usług technicznych 
odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej Strefa Wystawcy. 
Aby otrzymać uprawnienia do dokonywania zakupów w tej Strefie, w pierwszej kolejności prosimy 
o  przesłanie załączonego formularza „U” – upoważnienie osoby do zrobienia w imieniu firmy zakupów 

na stronie www.strefawystawcy.pl. 
Po otrzymaniu przez nas w/w dokumentu do osoby upoważnionej zostanie wysłany mail (na adres 
mailowy podany w formularzu) z loginem i hasłem do Strefy Wystawcy (hasło osoba upoważniona 
podczas zmieni na własne pierwszego logowania), dzięki którym po zalogowaniu będzie można 
dokonać zgłoszenia uczestnictwa, zamówić powierzchnię oraz wiele innych usług.  
 
 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą strona internetową: 

www.polagra.pl 
        

 

Kontakt dla wystawców: 

 

Monika Wawrzyniak                                          Adrianna Jaraczewska 
Wystawcy: Salon Food i Horeca                                   Wystawcy: Salon Food-Tech i Horeca 

monika.wawrzyniak@grupamtp.pl                            adrianna.jaraczewska@grupamtp.pl 
tel. +48 61 869 24 39                                                      tel. +48 61 869 26 63 
kom: +48 603 590 462                                                    kom: +48 691 021 320 
 
 

 

 
 

 

Salon FOOD: 
Marcin Gorynia 
marcin.gorynia@grupamtp.pl 
+48 603 410 238 

Salon HORECA: 
Agnieszka Glamowska 
agnieszka.glamowska@grupamtp.pl 
+48 691 021 975 

Salon FOODTECH: 
Joanna Jasińska 
joanna.jasinska@grupamtp.pl 
+48 609 297 539 
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