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CHARAKTERYSTYKA WYSTAWCÓW

27. edycja Targów HORECA / GASTROFOOD / ENOEXPO
zgromadziła 404 wystawców z następujących branż:
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CHARAKTERYSTYKA WYSTAWCÓW

Targi ENOEXPO® to według mnie najlepsze targi winiarskie w Polsce. Uczestniczyłem w różnych
imprezach w kraju, ale te są najlepsze. Jest tu najwięcej potencjalnych klientów oraz najwięcej
dostawców. Znaczenie ma również tradycja, a targi ENOEXPO® taką tradycję posiadają.
Mariusz Śliwiński, Misja

Na naszą decyzję o udziale w targach HORECA® wpłynęła przede wszystkim analiza rynku,
która pokazała nam, że to są targi, w które warto zainwestować. Spodziewaliśmy się,
że będzie ogromne zainteresowanie i nie zawiedliśmy się.
Wioleta Wiecheć
Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Krakowska,
projekt Enterprise Europe Network

BRANŻOWY PODZIAŁ ZWIEDZAJĄCYCH

15 342 to łączna liczba zwiedzających, którzy
reprezentowali następujące branże:
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Podział zwiedzających ze względu na stanowisko:
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PODZIAŁ ZWIEDZAJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA REGION

3% Zagraniczni
1% > Pomorskie
1% > Zachodniopomorskie
1% Podlaskie
1% > Kujawsko-pomorskie
13% Mazowieckie
1% > Lubuskie

2% Łódzkie

5% Dolnośląskie
4% Świętokrzyskie

6% Lubelskie

2% Opolskie
12% Śląskie

47% Małopolskie

4% Podkarpackie

Jest tu wielu wystawców, więc jak ktoś szuka czegoś
konkretnego to na pewno znajdzie. Największe wrażenie
zrobiły na mnie prezentowane sprzęty gastronomiczne.
Targi HORECA® są miejscem, gdzie można nawiązać
ważne kontakty i dowiedzieć się co warto kupić.
Z pewnością zainteresują osoby, które zaczynają pracę
w branży HoReCa, zwłaszcza jeśli na początku drogi
brakuje im doświadczenia. Tutaj można posłuchać cennych rad.

Bartłomiej Skolimowski,
właściciel ﬁrmy hotelowej

Najważniejsze wydarzenia targów

Akademia HORECA®
• 40 godzin warsztatów, 26 godzin pokazów, 34 ekspertów decydujących
o kształcie branży hotelarskiej, gastronomicznej i winiarskiej w Polsce
• dwa nowe cykliczne spotkania szkoleniowo-warsztatowe:
✓ Chef’s Day dla szefów kuchni i kucharzy
✓ F&B Day dla kierowników gastronomii i właścicieli restauracji
• Kuchnia Mistrzów – kulinarne show z udziałem uznanych szefów kuchni:
Łukasz Cichy, Michał Cienki, Grzegorz Fic, Marcin Filipkiewicz, Przemysław Klima, Rafał Koziorzemski, Marcin Sołtys, Patrycja Stefanów-Kot
• Goście specjalni: Roger van Damme – cukiernik, prowadzący restaurację Heet Gabaar w Belgii uhonorowaną jedną gwiazdką Michelin, Adam
Chrząstowski – Ekspert Dziedzictwa Kulinarnego, Prezydent Bocuse d’Or
Academy Poland, Joanna Ślusarczyk – The Best Chef Awards oraz Food
Meets Science

Bocuse d’Or Poland 2019
Podczas Targów HORECA®/GASTROFOOD w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej odbył się ﬁnał
polskich eliminacji światowego konkursu gastronomicznego. Sześciu utalentowanych, młodych szefów kuchni,
którzy zostali wyłonieni w preeliminacjach stanęło do walki o najwyższe trofeum.
Tytuł Najlepszego Szefa w Polsce i upragnioną statuetkę otrzymał Jakub Kasprzak – szef kuchni Sezony.
Restauracja i Hotel przy wsparciu Patryka Paczkowskiego.

Najważniejsze wydarzenia targów

Akademia ENOEXPO®
Dzięki połączeniu Targów HORECA®/GASTROFOOD
z ENOEXPO® producenci i importerzy wina mają doskonałą okazję, by zaprezentować ofertę odbiorcom
z sektora HoReCa i znaleźć dystrybutora na prężnie
rozwĳającym się rynku. Międzynarodowe Targi Wina
ENOEXPO® są jedyną tego typu imprezą w naszej
części Europy, która pod jednym dachem gromadzi
tak wielu przedstawicieli branży winiarskiej. Akademia
Wina ENOEXPO® odbyła się pod hasłem lokalnych odmian winorośli.
Targi odwiedziły największe winiarskie autorytety: Piotr
Pietras (Master Sommelier), Romana Echensperger
(Master of Wine), autorzy książek: Bartek Kieżun („Italia do zjedzenia”, „Portugalia do zjedzenia”) czy Marek
Bieńczyk („Wszystkie kroniki wina”).

Konkursy winiarskie
Co roku blisko 300 próbek rywalizuje o miano najlepszych win w jednych z największych konkursów winiarskich w Polsce – Międzynarodowym Konkursie
Winiarskim o Medal ENOEXPO® oraz Konkursie
Polskich Win i Cydrów o Medal ENOEXPO®, które
już od 11 lat są integralną częścią Targów ENOEXPO®.
Uroczysta gala wręczenia medali w czasie targów jest
wyjątkowym zakończeniem tych zmagań. Medale
przyznane w kilkunastu kategoriach przez bezstronne
jury są prestiżowym znakiem jakości, świadczącym
o wyjątkowych walorach smakowych trunku i pomagającym winom odnieść komercyjny sukces. Tym bardziej, że uczestnicy mogą zgłaszać wina, które są dostępne i znane w Polsce, jak i te, które dopiero planują
wprowadzić na nasz rynek.

Organizator:

Miejsce Targów:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
tel. +48 12 644 59 32
biuro@targi.krakow.pl
www.targi.krakow.pl
www.horeca.krakow.pl
www.enoexpo.krakow.pl

Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
www.expokrakow.com

Dziękujemy Państwu za udział w targach
i serdecznie zapraszamy na kolejną edycję targów!
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28.Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii

19.Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii

18. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie

www. horeca.krakow.pl
www. enoexpo.krakow.pl

