INFORMATOR
I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE
XXI MIĘDZYNARODOWE TARGI BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA RZESZÓW
2018 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Wydarzenie odbywa się
cyklicznie i co roku gromadzi setki producentów z Polski oraz z zagranicy. Inicjatywa skupia
największych producentów i dystrybutorów artykułów spożywczych oraz firm ubezpieczeniowych,
banków, firm działających w branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, telekomunikacyjnej, firm
zajmujących się wyposażeniem i aranżacją wnętrz: sklepów, hurtowni, biur, lokali gastronomicznych.
Od kilku edycji wśród wystawców są również dealerzy samochodów dostawczych i osobowych.
Obecność zagranicznych producentów nadaje wydarzeniu międzynarodowy charakter i przyciąga
corocznie kilka tysięcy zwiedzających.
Dwudniowe wydarzenie jest nie tylko okazją do zaprezentowania swojej oferty, ale również do poznania
opinii klientów, wymiany doświadczeń, a nawet nawiązania współpracy. Na ponad 16 tys. metrów
kwadratowych powierzchni wystawienniczej zaprezentują się zarówno firmy, dla których udział
w Targach stał się już tradycją, jak również debiutanci. Impreza zorganizowana jest z myślą
o bezpośrednim nawiązaniu kontaktów handlowych z możliwością składania zamówień.
W trakcie Targów wręczone zostaną również nagrody ufundowane przez Wojewodę Podkarpackiego,
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Pierwszy dzień Targów
zakończy się koncertem gwiazdy wieczoru.

Tematyka Targów obejmuje:
branże:
Żywność: wyroby cukiernicze i słodycze, nabiał i produkty mleczarskie, mięso i jego przetwory, ryby,
przetwory zbożowe, produkty piekarnicze, owoce, warzywa i ich przetwórstwo, mrożonki, przetwory
z grzybów, napoje, soki, wody mineralne, produkty przemysłu tłuszczowo-olejarskiego, koncentraty
spożywcze, przyprawy, miód i produkty pszczelarskie, używki, kawy, herbaty, zdrowa żywność, zioła.
Medycyna: meble i sprzęt medyczny, materiały medyczne i stomatologiczne, odzież medyczna,,
obuwie medyczne, aparaty do EKG, środki czystości i higieny, środki do dezynfekcji, preparaty do
żywienia jelitowego o pozajelitowego, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, materiały
do sterylizacji, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne,
medycynę naturalną, suplementy diety.
Zdrowie i Uroda: prezentacja ofert związanych ze zdrowiem i urodą.
Biznes: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego,
urządzenia chłodnicze, wentylacyjne, art. biurowe- meble, wyposażenie sklepów i hurtowni, sprzęt

komputerowy i oprogramowanie, telefony komórkowe, producentów opakowań, kas fiskalnych, maszyn
do przetwórstwa żywności; urządzeń do formowania, poligrafii; urządzeń dla gastronomii, samochody
dostawcze, art. wyposażenia biur, art. papiernicze, urządzenia bhp- zabezpieczenia, alarmy, agencje
ochrony mienia i osób, art. gospodarstwa domowego, pośrednictwo pracy, sprzęt sportowy, biura
turystyczne.
Auto Flota: dealerzy samochodów dostawczych i osobowych.

Celem Targów jest:
1. W atrakcyjny sposób przedstawienie i zapoznanie klientów z szeroką ofertą asortymentową
wystawców.
2. Reklama producentów i marek ich produktów, poprzez wizualne prezentacje, degustacje, możliwość
zakupu w specjalnej ofercie promocyjnej oferowanego towaru.
3. Poznanie i nawiązanie współpracy z nowymi partnerami handlowymi.
4. Obserwacja rynku działań konkurencji.
5. Promocja firm uczestniczących w Targach poprzez różnego rodzaju konkursy, zabawy, promocje,
prezentacje, degustacje.
6. Promocja nowych towarów i marek.
7. Zawieranie umów, konstruowanie zamówień, które w ramach oferty handlowej stanowić będą
wartość dodaną do sprzedaży.

II. MIEJSCE I TERMIN TARGÓWMiejsce targ
ów:
Miejsce Targów:
G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
Województwa Podkarpackiego w Jasionce
36-002 Jasionka 953

Czas trwania imprezy:
Środa:

7 listopada 2018 roku
godz. od 10.00 do 18.00

Czwartek:

8 listopada 2018 roku
godz. od 10.00 do 15.00

Jak dojechać?
G2A Arena posiada doskonałą lokalizację
(10 km od centrum Rzeszowa). Obiekt usytuowany
jest w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych:
DK9 i DK19, drogi ekspresowej S19 i autostrady
A4.

Wyświetl większa mapę

III. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

1.
2.
3.
4.

Parking dla kilkuset samochodów.
Bezpłatne informacje o firmie podawane przez konferansjera.
Reklamę Targów w mediach (obecność prasy branżowej i lokalnych mediów).
Możliwość umieszczania reklam graficznych na terenie Targów w uzgodnieniu z
Organizatorem.
5. Profesjonalne nagłośnienie i prowadzenie przez zawodowego konferansjera.
6. Koncert gwiazdy wieczoru dla Wystawców.
7. Stoiska standardowe – różne moduły stosownie do zamówienia.

IV. DANE DOTYCZĄCE STANDARDU ZABUDOWY
Szczegółowe dane wraz z planem typowej zabudowy stoiska zawiera załącznik nr 1. (istnieje możliwość
zamówienia STANDARDU C - 6m2 (3x2) - wyposażenie STANDARD B (zamiennie lada lub regał). Istnieje
możliwość zamówienia wyposażenia dodatkowego wg załącznika nr 2.

Załącznik nr 1

Wybieram standard stoiska:
Nazwa firmy lub pieczątka firmowa:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………..
Podpis Zamawiającego

Załącznik nr 2

WYPOSAŻENIE STOISKA

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Nazwa

Podest ekspozycyjny
Podest ekspozycyjny
Podest ekspozycyjny
Regał
Lada ekspozycyjna
Drzwi zamykane na klucz
Dodatkowy stolik
Dodatkowe krzesło
Dodatkowe gniazdo elektryczne
220V (1kW)
Dodatkowa lampka
Gniazdo siłowe 380V (16A)

Wysokość
cm

Szerokość
cm

Głębokość
cm

30

100

100

60

100

100

90

100

100

250

100

50

90

100

50

Cena
do uzgodnienia

