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21. Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości

Monachium, 8 -10 października 2018 r.
Szanowni Państwo!
Zapraszamy na kolejną edycję Targów Inwestycji i Nieruchomości – EXPO REAL 2018.
Co roku cała branża spotyka się w Monachium na trzydniowej, największej w Europie
imprezie wystawienniczej, aby podtrzymać sieć wzajemnych powiązań i pozyskać nowych
partnerów biznesowych. Ostatnia edycja okazała się wielkim sukcesem, targi EXPO REAL
2017 przyciągnęły rekordową liczbę uczestników, potwierdzając wiodące ich znaczenie dla
światowej branży nieruchomości. Na targach zaprezentowało się ponad 2000 wystawców z
35 krajów. Targi odwiedziła też po raz kolejny rekordowa ilość gości, tym razem ponad 41
tys. profesjonalistów skorzystało z okazji by wymienić się swoją wiedzą o rynku.
Na EXPO REAL 2018 znajdą się Państwo wśród elitarnego grona firm i dostawców usług
deweloperskich, finansowych, wykonawczych, marketingowych oraz tych, którzy oferują,
zarządzają lub użytkują wszelkie rodzaje nieruchomości komercyjnych.
Na ostatnich targach EXPO-REAL bardzo widoczna była obecność polskich wystawców,
których liczba po raz pierwszy przekroczyła 50 firm, urzędów i organizacji.
Miasta,
samorządy, regionalne agencje i firmy deweloperskie znalazły w nich znakomite miejsce do
spotkań i przedstawienia oferty nieruchomości i terenów inwestycyjnych potencjalnym
inwestorom. Rekordowy był też udział polskich przedstawicieli w konferencjach i dyskusjach
organizowanych w ramach programu towarzyszącego targom. Potwierdza to, że
organizatorzy dostrzegają rosnącą pozycję Polski na europejskim rynku inwestycyjnym.
Oferta tematyczna targów EXPO REAL 2018 obejmuje:
• Inwestycje w nieruchomościach
• Finansowanie inwestycji
• Doradztwo w zakresie nieruchomości
• Rozwój inwestycji, projektowanie
• Architektura i planowanie
• Zarządzanie projektami budowlanymi, kontrola
• Zarządzanie usługami związanymi z nieruchomościami
• Zarządzanie i użytkowanie nieruchomości komercyjnych
• Nieruchomości w regionach i miastach – promocja i rozwój
• Technologie informatyczne dla biznesu związanego z nieruchomościami
• Marketing nieruchomości
• Organizacje zrzeszające branżę nieruchomości
Podmiotami obecnymi na EXPO REAL (również jako odwiedzający) są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Właściciele i pośrednicy nieruchomości
Miasta i regiony ekonomiczne
Deweloperzy i kierownicy projektów
Konsultanci i agenci, prawnicy
Architekci i planiści
Firmy zarządzające nieruchomościami
Korporacyjne agencje nieruchomości
Fundusze inwestycyjne, banki i fundusze leasingowe, firmy ubezpieczeniowe
Dziennikarze i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych

Warunki i koszty (netto) uczestnictwa:
Wynajem powierzchni (bez zabudowy):

Stoisko szeregowe
Stoisko narożne
Stoisko czołowe
Stoisko wyspowe

(20-69 m2)
(od 70 m2)
(od 140 m2)
(od 250 m2)

515,- EUR/m2
535,- EUR/m2
580,- EUR/m2
600,- EUR/m2

Inne opłaty obowiązkowe:
- ryczałtowa opłata za tzw. infrastrukturę (przyłącza i zużycie wody
mediach)
•
60 EUR/ m2 przy powierzchni mniejszej niż 70 m2
• 120 EUR/ m2 przy powierzchni od 70 do 119 m2
• 210 EUR/ m2 przy powierzchni od 120 m2
- opłata za wywóz śmieci w czasie targów, montażu i demontażu - wpis do katalogu drukowanego i online (podstawowy) - AUMA (niemiecka organizacja targowa) -

i prądu, reklama w

7,00 EUR/m2
625,- EUR
0,60 EUR/m2

Opłaty opcjonalne:
- Zgłoszenie podwystawcy do 22.06 625,- EUR
- Zgłoszenie podwystawcy 23.06.-24.08 825,- EUR
- Zgłoszenie podwystawcy 25.08.-21.09 1025,- EUR
- Dodatkowe formy promocji – wg katalogu.
Każdy podwystawca ponosi również koszt obowiązkowego wpisu do katalogu tj 625,- EUR.
Minimalna powierzchnia zamawianego stoiska wynosi 20 m2.
Nasze biuro oferuje bezpłatnie wszelką pomoc związaną z rejestracją i przygotowaniami do
targów. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 marca 2018.
Z poważaniem

Grzegorz Grabarczyk
Dyrektor

Biuro Targów Monachijskich w Polsce/
Polnische Vertretung der Messe München International
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