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Zakres
tematyczny

Najbarwniejsze,
najweselsze
i najsmaczniejsze
targi w Kielcach
wypoczynek
na wsi

Agroturystyka
– modna i bezpieczna
Doba pandemii COVID-19 pokazała, jak ważny dla
Polaków jest bezpieczny wypoczynek i obcowanie
z dziką naturą, z dala od zgiełku miejskiego hałasu
i tłumów. Agroturystyka powróciła do najczęstszych
wyborów Polaków, jako miejsce idealnego wypoczynku, gdzie zarówno można odpoczywać, ale i korzystać z uroków sielskiego życia, próbować regionalnych dań i korzystać z licznych atrakcji.
Nie ma zatem lepszego miejsca do zaprezentowanie oferty Twojej firmy niż targi Agrotravel&Active Life,
które corocznie przyciągają miłośników odkrywania
nieznanych zakątków turystycznych w Polsce. Swoją
popularność impreza zawdzięcza nie tylko szerokiej
ofercie turystycznej, ale również wyjątkowym aromatom regionalnych potraw i muzykalno-tanecznym
występom.
Nie zwlekaj i dołącz do grona wystawców już dziś!

Targi to:

•
•
•

oferta agroturystyczna
ECOwypoczynek
miejsca przyjazne
rodzinie

atrakcje turystyczne
regionów
•
•

•

* szeroka oferta produktów
i usług branży w jednym
miejscu i czasie

turystyczne hity regionów
– ulubione cele podróży
oferty uwzględniające walory
przyrodnicze, lecznicze, krajoznawcze, edukacyjne
i rozrywkowe
bogaty wybór możliwości
wypoczynku aktywnego lub
w stylu „slow”

* okazja do nawiązania
nowych kontaktów biznesowych
*szansa na pozyskanie
inspiracji dla swojego
biznesu
* możliwość spotkania się
z kontrahentami i wypracowanie nowych, lepszych
rozwiązań

konferencje
i warsztaty

różnorodność
kulturowa regionów
•
•
•

produkty regionalne
i tradycyjne
zwyczaje i tradycje regionów
twórczość ludowa

•
•
•

międzynarodowa konferencja
na aktualne tematy branży
turystycznej
warsztaty, spotkania B2B,
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
konkursy dla uczestników

turystyka
weekendowa
i city break
•

•

•

oferta turystyczna miast
na aktywne spędzanie czasu
wolnego
trendy nowoczesnego wypoczynku w aglomeracjach
miejskich
walory kulturowe i historyczne
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Myślisz
o przyszłości?
Musisz tu być

Możliwości
prezentacji dla
wystawców

• wydarzenie dla pasjonatów
aktywnego wypoczynku
• stabilna liczba zwiedzających
– ok. 15 000
• branżowe nowości
• duża dawka wiedzy
merytorycznej

3m

3m

• wydarzenia towarzyszące: targi
budownictwa mieszkaniowego,
ogrodnicze, zdrowia i urody
oraz ekologicznego stylu życia

POWIERZCHNIA
DO SAMODZIELNEJ
ARANŻACJI w hali
(typ W)

STOISKO
INFORMACYJNE
Z ZABUDOWĄ
STANDARDOWĄ

STOISKO
KIERMASZOWE
Z ZABUDOWĄ
STANDARDOWĄ

• sprawdzeni organizatorzy
i kompleksowa obsługa

- sama powierzchnia do samodzielnej
aranżacji lub zabudowy własnej (nie zawiera podłączenia prądu)

- powierzchnia wraz z zabudową standardową obejmuje następujące elementy: ściany zewnętrzne, wykładzinę,
napis na fryzie stoiska (do 20 znaków),
oświetlenie, podłączenie do prądu gniazdko 230 V, wieszak systemowy,
kosz na śmieci.

- powierzchnia wystawiennicza wielkości 6m2 / 9m2 / 12m2 lub 16m2 z zabudową standardową obejmującą: ścianki zewnętrzne, doprowadzenie prądu,
oświetlenie, wieszak, kosz na śmieci,
fryz nad stoiskiem z napisem firmy oraz
1 ladę informacyjną LUB stół konferencyjny (80x160 cm), 2 krzesła plastikowe

- podłączenie prądu / wody oraz domówienie dodatkowego wyposażenia lub
usług graficznych możliwe - zgodnie
z cennikiem TK
- ostateczny metraż stoiska dopasowany do potrzeb Wystawcy

- podłączenie wody oraz domówienie
dodatkowego wyposażenia lub usług
graficznych możliwe - zgodnie z cennikiem TK
- ostateczny metraż stoiska dopasowany do potrzeb Wystawcy

15 000

zwiedzających

Minimalna
powierzchnia stoiska:
9m2

Minimalna
powierzchnia stoiska:
9m2

Dostępne wielkości
stoisk: 6m2 / 9m2 /
12m2 lub 16m2

#TargiDająWięcej
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W programie

Działania
promocyjne

Zgłoszenie udziału w targach AGROTRAVEL
& Active Life obejmuje możliwość skorzystania
z nieodpłatnych działań promocyjnych
dla wystawców:

oferty wystawców

prezentacje dla zwiedzających

warsztaty rękodzieła

#UkochajPolskie
degustacje potraw regionalnych

konferencje i warsztaty merytoryczne



indywidualny artykuł z grafiką na stronie w sekcji:
Aktualności



Dedykowany post na fanpage AGROTRAVEL
& Active Life (media społecznościowe)



informacje w mailingach wysyłanych do zwiedzających



Wzmianki w informacjach prasowych kierowanych
do branżowych zwiedzających



wpis do katalogu wystawców dostępny przez cały rok
na www.targikielce.pl/agrotravel-active-life

prezentacja flagowych marek
turystycznych regionów w ramach akcji
#UkochajPolskie

ZAPYTAJ O OFERTĘ
występy zespołów folklorystycznych
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Bezpieczne
targi
są możliwe

W obecnym czasie bezpieczeństwo jest kluczowe. Dzięki dużym przestrzeniom wystawienniczym, zachowaniu odstępów miedzy stoiskami,
wygrodzonymi miejscami do spotkań, nowoczesnymi bramkami dezynfekującymi, spotkania
w Targach Kielce są naprawdę bezpieczne.

1

Systemy rejestracji online
dla wystawców,
mediów i zwiedzających

2

3

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego
pomiaru temperatury

Limitowana liczba
uczestników - system
precyzyjnego liczenia osób

Obowiązek
zasłaniania
nosa i ust

Obowiązkowa
dezynfekcja rąk

2m

Oznakowane, bezpieczne
strefy do wejścia,
z zachowaniem
2 m odległości

Cała branża
w jednym miejscu
Wymiana wiedzy i doświadczeń

3m

Regularna dezynfekcja
powierzchni wspólnych

Szerokie ciągi
komunikacyjne

Bezpieczne
rozmowy

Nowe kontrakty

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ
lub NAPISZ!

Pokazy na żywo

#RazemDamyRadę
#LojalniWBiznesie

Konferencje, wykłady
i prezentacje najnowszych
trendów

Aneta Pastuszka
Manager Projektu
tel. 41 365 14 16
pastuszka.aneta@targikielce.pl

Co roku rozszerzana oferta

Piotr Włodarski
Z-ca Managera Projektu
tel. 41 365 14 60
wlodarski.piotr@targikielce.pl

