INFORMATOR
DLA WYSTAWCÓW TARGÓW HORECA/GASTROFOOD
Kraków, 04-06.11.2020
1. Miejsce targów: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków,
którego właścicielem i operatorem jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków,
ul. Galicyjska 9 (przecznica od ul. Centralnej).
2. Montaż ekspozycji:
-02.11.2020 (poniedziałek) w godz. 9.00 - 20.00 (powierzchnie niezabudowane –
montaż stoisk),
-03.11.2020 (wtorek) w godz. 9.00 - 20.00 (powierzchnie zabudowane)
W przypadku konieczności przedłużenia montażu w dniu 03.11.2020 (wtorek) po godz.
20.00 będzie pobierana opłata w wysokości 500 zł netto/h.
3. Objęcie stoiska. Warunkiem objęcia stoiska jest dokonanie wszystkich płatności za
zamówienia przed targami. Istnieje także możliwość wpłaty gotówką (w PLN) lub kartą na
miejscu, w dni montażowe tj. 02-03.11.2020 oraz w pierwszy dzień targowy rano, tj.
04.11.2020. Materiały targowe, identyfikatory, karty parkingowe będą do odebrania w
Recepcji w dni montażowe.
4. Parking dla Wystawców dostępny w godzinach otwarcia targów znajduje się przy hali
targowej (nie ma możliwości pozostawienia samochodu na noc). Dostarczanie towaru oraz
przesyłek na stoisko podczas targów odbywa się we wskazanej przez obsługę strefie
rozładunkowej pomiędzy halami.
Parking dla Zwiedzających (samochody osobowe) płatny 20 zł/dzień - Tereny
Targowe: MCTK EXPO Kraków ul. Galicyjska 9 - ilość miejsc ograniczona.
5. Godziny otwarcia targów dla:
04.11 (środa)
05.11 (czwartek)
06.11 (piątek)

zwiedzających
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 16.00

wystawców
8.00 – 17.30
9.00 – 17.30
9.00 – 22.00

6. Zabudowa, zamówienia dodatkowe, zmiany zamówień wyposażenia do
16.10.2020, kontakt: Jakub Szatan, tel.+4812 651 90 59, +48 509 157 968, e-mail:
szatan@targi.krakow.pl. Zamówienia można składać za pośrednictwem systemu zamówień
on-line na stronie wydarzenia. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się na swoje konto
Wystawcy i otworzyć już rozpoczęte zgłoszenie.
Zamówienia dodatkowe: na meble, elementy wykończeniowe itp. składane w dniach
montażowych są droższe o 50 %, a media o 100 %.
7. Informator targowy (e-katalog) znajduje się na
www.horeca.krakow.pl. Uzupełnienie kroku 7 zgłoszenia
zamieszczenie danych na stronie.

stronie internetowej
Wystawcy powoduje

8. Demontaż ekspozycji: 06.11.2020 (piątek) w godz. 16.00 – 22.00. Nie ma
możliwości demontażu przed godz. 16.00.
9. Rezerwacje hotelowe przez dział rezerwacji Targów w Krakowie: Iwona KarmańskaWalczak – hotele@targi.krakow.pl, tel. 12 651-90-21.
10. Zaproszenia: w ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy 30 e-zaproszeń z kodem
dla Gości Wystawcy (udostępnione na koncie Wystawcy, po przejściu wszystkich kroków

zgłoszenia), które uprawniają Państwa klientów do bezpłatnego wstępu przez trzy dni
Targów
pod
warunkiem
zarejestrowania
zaproszenia
online
na
stronie
horeca.exposupport.pl/zaproszenie w terminie do 06.11.2020.
11. Oficjalnym spedytorem wykonującym czynności spedycyjne związane z obsługą
Targów HORECA/GASTROFOOD jest firma: Transmeble International Sp. z o.o., osoba
do kontaktu: Dominika Kubera: e-mail: dominika@transmeble.com.pl, tel. kom.: +48
504 461 044, www.transmeble.com.pl Wystawcy, którzy nie korzystają z pośrednictwa
firmy Transmeble zobowiązani są do samodzielnego odebrania towaru i zabezpieczenia go
bezpośrednio na stoisku. Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. nie odpowiada za towar i nie
odbiera przesyłek dostarczanych na Targi za pośrednictwem innych firm (brak możliwości
przechowania).
INFORMACJE DODATKOWE DLA FIRM KORZYSTAJĄCYCH Z WŁASNEJ ZABUDOWY
Istnieje możliwość rozpoczęcia budowy stoisk przed ogólnymi dniami montażowymi.
Prosimy o kontakt w tej sprawie z Działem Organizacji Technicznej i dostarczenie projektu
stoiska oraz instalacji elektrycznej do akceptacji najpóźniej do 16.10.2020:
Mateusz Kania, tel. +4812 6519018, +48 506 047 424, e-mail: kania@targi.krakow.pl,
lub Jakub Szatan, tel. +4812 6519059, +48 509 157 968, e-mail: szatan@targi.krakow.pl.
Za udostępnienie ekipie montażowej wystawcy hali wystawienniczej przed ogólnymi dniami
montażowymi będzie pobierana opłata w wysokości 500 zł + VAT dziennie.
Informacje dla firm montażowych (w przypadku powierzchni niezabudowanej) dostępne są
pod linkiem:
http://horeca.krakow.pl/pl/dla-wystawcow/regulaminy-expo-krakow.html
Firmę montażową można zgłaszać w formularzu zamówień na Państwa koncie Wystawcy
(krok 10).
----------------------------------------------------------------------------------------------

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
Informacje na temat targów:
tel.
12-651 90 11
12-651 90 30
12-651 90 52
12-651 90 17
centrala
12-644 81 65
12-644 59 32
e-mail:
miliszkiewicz@targi.krakow.pl
polewka@targi.krakow.pl
poplawska@targi.krakow.pl
www.targi.krakow.pl

www.horeca.krakow.pl

