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28.

Mi´dzynarodowe Targi Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii HORECA®
sà jednà z najwa˝niejszych imprez w Polsce obejmujàcych bran˝e gastronomicznà,
hotelarskà i winiarskà. Łàczà wielotematycznoÊç z wartoÊciowym programem szkoleniowo-warsztatowym Akademii wiedzy HORECA® i ENOEXPO® z precyzyjnie dobranymi
bran˝owymi goÊçmi specjalnymi oraz kulinarnym show w ramach niepowtarzalnej
Kuchni Mistrzów. W jednym miejscu i czasie prezentowane jest kompleksowe
wyposa˝enie dla hoteli, pensjonatów, restauracji, barów, pizzerii, kawiarni, cukierni
i innych punktów gastronomicznych. Wa˝nà cz´Êcià ekspozycji jest ˝ywnoÊç i napoje
oraz najwi´ksza w Polsce oferta wina z ró˝nych stron Êwiata. Targi HORECA®/GASTROFOOD odbywajà si´ równoczeÊnie z 18. Mi´dzynarodowymi Targami Wina w Krakowie ENOEXPO®, które jako jedyne w Polsce umo˝liwiajà biznesowe spotkanie
producentów i importerów wina z sektorem HoReCa.

Zakres tematyczny Targów
HORECA
®

ⓦ urzàdzenia gastronomiczne i chłodnicze
ⓦ wyposa˝enie pokoi hotelowych
ⓦ wyposa˝enie recepcji hotelowej
Jest tu wielu wystawców, wi´c jak
ⓦ meble dla hoteli, restauracji, barów, kawiarni
ktoÊ szuka czegoÊ konkretnego
to na pewno znajdzie. Najwi´ksze
ⓦ elementy dekoracji wn´trz, tekstylia
wra˝enie zrobiły na mnie prezentoⓦ szkło, zastawa stołowa
wane sprz´ty gastronomiczne.
ⓦ galanteria hotelowa
Targi HORECA® sà miejscem,
gdzie
mo˝na nawiàzaç wa˝ne
ⓦ sprz´t i akcesoria do parzenia kawy
kontakty i dowiedzieç si´ co warto
oraz herbaty
kupiç. Z pewnoÊcià zainteresujà
ⓦ wyposa˝enie łazienek, pralni hotelowych
osoby, które zaczynajà prac´
w bran˝y HoReCa, zwłaszcza jeÊli
ⓦ wyposa˝enie terenów rekreacyjnych
na poczàtku drogi brakuje im
ⓦ systemy komputerowe i oprogramowanie
doÊwiadczenia. Tutaj mo˝na
ⓦ zabezpieczenia antywłamaniowe
posłuchaç cennych rad.
i przeciwpo˝arowe
Bartłomiej Skolimowski,
ⓦ sprz´t audiowizualny i telekomunikacyjny
właÊciciel firmy hotelowej
ⓦ oÊwietlenie
ⓦ Êrodki czystoÊci, urzàdzenia czyszczàce
ⓦ systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne, ogrzewania
ⓦ mała architektura dla hoteli i lokali gastronomicznych

T

argi HORECA® odwiedza ponad 15 000 goÊci z całej Polski, a tak˝e ze Słowacji,
Czech i Ukrainy zwiàzanych zawodowo z sektorem gastronomicznym, hotelarskim
i winiarskim. Umo˝liwiajà one nawiàzanie wartoÊciowych kontaktów biznesowych,
a˝ 75% zwiedzajàcych to osoby podejmujàce decyzje zakupowe w firmach.

Na naszà decyzj´ o udziale
w targach HORECA® wpłyn´ła
przede wszystkim analiza rynku,
która pokazała nam, ˝e to sà
targi, w które warto zainwestowaç. SpodziewaliÊmy si´, ˝e
b´dzie ogromne zainteresowanie i nie zawiedliÊmy si´.
Wioleta Wiecheç,
Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Krakowska,
projekt Enterprise Europe Network

Spotkania na targach HORECA® to nie tylko
zdobycie nowych dostawców, to szansa na
nauczenie si´ pewnych praktycznych rzeczy.
Ten aspekt edukacyjny jest bardzo, bardzo
wa˝ny. Targi HORECA® dajà szans´ zaobserwowania co dzieje si´ na bie˝àco w trendach
w gastronomii, hotelach i restauracjach. Po
prostu mo˝na tu zdobyç bardzo du˝o nowych
informacji. To dla mnie jest najwa˝niejsze.
Joanna Âlusarczyk,
The Best Chef Awards
oraz Food Meets Science

19.

Targi Artykułów Spo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®
sà doskonałym miejscem dla producentów i dystrybutorów ˝ywnoÊci oraz napojów
zainteresowanych nawiàzaniem współpracy z przedstawicielami gastronomii, którzy
poszukujà nowych produktów i ciekawych rozwiàzaƒ, aby wyró˝niç si´ na tle konkurencji.

Zakres tematyczny Targów
GASTROFOOD

ⓦ ˝ywnoÊç mro˝ona, lody
ⓦ mi´sa, w´dliny, dziczyzna
ⓦ ryby i owoce morza
ⓦ produkty nabiałowe
ⓦ produkty màczne, zbo˝owe, makarony
ⓦ produkty piekarnicze
ⓦ warzywa i owoce (Êwie˝e, suszone, konserwowane)
ⓦ słodycze i produkty cukiernicze
ⓦ napoje bezalkoholowe
ⓦ u˝ywki: kawa, herbata
ⓦ koncentraty, keczupy, musztardy, sosy
ⓦ zioła i przyprawy

®
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kucharzy, sommelierów, barmanów, trenerów

34

ekspertów: szefów kuchni,

presti˝owe wyró˝nienia: nagroda MP Power Awards® w kategorii MP Power
Project, Srebrny Spinacz w kategorii Event komercyjny

Targi HORECA®/GASTROFOOD to kompleksowa platforma sprzeda˝y, promocji
i komunikacji. Udział w targach umo˝liwia Wystawcom:
ⓦ promocj´ nowych produktów, innowacyjnych rozwiàzaƒ i zaawansowanych
technologii
ⓦ nawiàzanie licznych kontaktów biznesowych
ⓦ utrwalenie relacji z dotychczasowymi klientami
ⓦ wymian´ oraz zebranie informacji o rynku HoReCa

W

a˝nà cz´Êcià Targów jest Akademia wiedzy HORECA®, w ramach której odbywajà si´ szkolenia, praktyczne warsztaty i seminaria tematyczne, dopełniajàc ofert´
targowà. Spotkania w kilku salach konferencyjnych, specjalnie zaaran˝owanej
Kuchni Mistrzów oraz na scenie HORECA Talks to nieodłàczne elementy wyró˝niajàce te targi. Co roku poruszane sà inne, wa˝ne dla sektora HoReCa tematy. Swojà
wiedzà, doÊwiadczeniem i praktycznymi rozwiàzaniami dzielà si´ bran˝owi eksperci,
trenerzy oraz uznani szefowie kuchni.
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