Szanowni Państwo,
Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. – wyłączne przedstawicielstwo na Polskę niemieckiej spółki
targowej Messe Düsseldorf GmbH, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji:

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła
oraz Wyrobów Gotowych
glasstec 2018
które odbędą się w dniach 23 – 26 października 2018 r. w Düsseldorfie / Niemcy
Targi glasstec to wiodąca na świecie impreza, odbywająca się co 2 lata i dająca jej uczestnikom
niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami technologicznymi,
informacjami i opiniami wiodących oferentów branżowych z całego świata.
W ciągu kilku dni targowych grupa 1,237 wystawców prezentuje kompleksową ofertę maszyn i
technologii do produkcji szkła, jak również zastosowań gotowego produktu.
Jak wykazują dane statystyczne sporządzone przez organizatora, a dotyczące ostatniej edycji
targów glasstec, w roku 2016 zaprezentowało się 1,237 firm z 52 krajów na 64,033 m²
powierzchni wystawienniczej. Targi odwiedziło ponad 40,105 specjalistów z branży z całego
świata (121 krajów), co świadczy o ich uznanej międzynarodowej pozycji.



Niniejszy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wiążące dla klientów Messe Dusseldorf GmbH
są wysłane do organizatora targów poprawnie wypełnione, podpisane i podstemplowane formularze zgłoszenia na targi.

Podczas targów glasstec odbywają się liczne imprezy towarzyszące, takie jak np. Solar meets
glass,

„engineered transparency” Conference, „glasstec technology live” czy The Crafts Centre,

których tematem przewodnim jest szkło, mające zastosowanie m.in. w architekturze, przemyśle
oraz sztuce.

Zakres tematyczny targów glasstec:

Architektura i Budownictwo

Rzemieślnictwo i Rękodzielnictwo

Okna i fasady

Wytwarzanie, Przetwarzanie i Wykończanie

Inżynieria Mechaniczna

Systemy solarne

W ostatniej edycji targów glasstec, Polskę reprezentowały następujące firmy:
Blick System Sp. z o.o.
Eco in Sp. z o.o.
Bohamet S.A.
Orpel Spółdzielnia Usług TechnicznoHandlowych i Wdrożeń
Proteh Sp. z o.o.
TES Technika Emalia Szklo Sp. z o.o.
MEDIA IKONOS

Diament Sp. zo.o.
Forglass Sp. z o.o.
GRAN PolyChem Sp. z o.o.
SKK S.A.
Techglass Sp. z o.o.
Vitrobudowa Sp. z o.o.

Koszty indywidualnego udziału w targach glasstec 2016 kształtują się następująco:
Rodzaj powierzchni



Cena za m2

Zabudowa
D1

A1

S3

Stoisko szeregowe
(otwarte z jednej strony)

212 EURO/m2

85 EURO/m2

87 EURO/m2

111 EURO/m2

Stoisko narożne
(otwarte z dwóch stron)

222 EURO/m2

85 EURO/m2

87 EURO/m2

111 EURO/m2

Niniejszy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wiążące dla klientów Messe Dusseldorf GmbH
są wysłane do organizatora targów poprawnie wypełnione, podpisane i podstemplowane formularze zgłoszenia na targi.

Stoisko półwyspowe
(otwarte z trzech stron)

232 EURO/m2

Stoisko wyspowe
(otwarte z czterech stron)

242 EURO/m2

Stoisko na otwartej
przestrzeni poza halą

125 EURO/m2

Zabudowa dla stoiska wyspowego i
półwyspowego na prośbę
zainteresowanego

Opłaty dodatkowe

Opłata multimedialna
Opłata na rzecz Organizacji
Targowej AUMA
Przedpłata techniczna

430 EURO
0,60 EURO/m2

25 EURO/m2

NOWOŚĆ!!! Zapraszamy do skorzystania z nowego, interaktywnego
konfiguratora zabudowy!
http://configurator.messe-duesseldorf.de/standbau/startseite/index.html?pid=1297321425645&locale=en

Minimalna, możliwa do zamówienia powierzchnia wystawiennicza na targach
glasstec 2018 to:

12m2

Więcej informacji o warunkach i zasadach uczestnictwa w targach, otrzymają Państwo w polskim
biurze przedstawicielstwa targów organizowanych przez Messe Düsseldorf GmbH lub na oficjalnym
portalu targów:

www.glasstec.de

Dlaczego warto wziąć udział w glasstec?



Niniejszy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wiążące dla klientów Messe Dusseldorf GmbH
są wysłane do organizatora targów poprawnie wypełnione, podpisane i podstemplowane formularze zgłoszenia na targi.

 w porównaniu do tradycyjnych targów budowlanych, glasstec ma niezwykle bogaty
program towarzyszący skierowany do architektów i dekoratorów. Jest imprezą wysoce
specjalistyczną, co daje gwarancję dotarcia do właściwego klienta.
 centralnym punktem targów jest szkło - architekci, którzy odwiedzają glasstec są
szczególnie zainteresowani szkłem jako materiałem budowlanym;
 glasstec to zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa skierowana szczególnie do
architektów, inżynierów budowlanych, dekoratorów wnętrz. Formy dotarcia to m.in.
specjalna, dedykowana broszura informacyjna dla odwiedzających, wyjątkowa zakładka dla
odwiedzających

na

stronie

www.glasstec.de,

niezwykle

praktyczna

wystawców biorących udział w targach. Wyszukiwarka dostępna jest

wyszukiwarka

również na stronie

internetowej targów. Pozwala ona doskonale przygotować się do udziału w targach
wszystkim

architektom,

inżynierom

i

dekoratorom

zainteresowanym

odwiedzeniem

glasstec;
 BOGATY PROGRAM TOWARZYSZĄCY:


Glass Technology Live - niezwykłe show i sympozjum



Facade Centre z centrum kompetencyjnym „Glass Fenster Fassade” - miejsce
wymiany myśli stowarzyszeń i instytów badawczych



Engineered Transparency



Solar meets glass – konferencja poświęcona synergii słońca i szkła



Kongres dla Architektów

Wszystko to sprawia, że dla odwiedzających, zwłaszcza architektów, inżynierów
budowlanych i dekoratorów, targi glasstec są tak bardzo atrakcyjne!
Wykorzystaj potencjał glasstec również dla siebie i swojej firmy. Dołącz już dziś do
wystawców, którzy zgłosili swój udziału w tych szczególnych targach!

Termin nadsyłania zgłoszeń na targi mija z dniem 1 grudnia 2017 roku!
Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. - wyłączny przedstawiciel Messe Düsseldorf GmbH na
Polskę jest do Państwa dyspozycji i służy dodatkowymi informacjami na temat targów. W biurze
firmy otrzymają Państwo: aktualne informacje i materiały dot. targów, formularze zgłoszenia,
informacje o warunkach uczestnictwa i zabudowie stoisk, jak również rozprowadzane w systemie
przedsprzedaży bilety wstępu i katalogi targów.



Niniejszy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wiążące dla klientów Messe Dusseldorf GmbH
są wysłane do organizatora targów poprawnie wypełnione, podpisane i podstemplowane formularze zgłoszenia na targi.

A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo targów w Düsseldorfie
ul. Kazachska 1/57
02-999 Warszawa tel. +48 22 855 24 90, 642 24 99
www.as-messe.pl fax +48 22 855 47 88
info@as-messe.pl
NIP: 951 21 11 658
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000019355
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN
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