www.spogagafa.de

Targi Ogrodnicze
04.–06.09.2016

W Köln branża rozkwita –
come and grow!

Od 04. do 06.09.2016
wiodące na świecie targi ogrodnicze po
raz kolejny otwierają swoje wrota.

225,000m2 powierzchni wystawienniczej oferuje
między innymi największą na świecie wystawę mebli
ogrodowych, grilli & BBQ oraz dekoracji ogrodowych.

40.000 odwiedzających ze
100 krajów przybędzie późnym latem do Köln aby wziąć udział w
targach spoga+gafa - w celu odkrycia aktualnych trendów, nawiązania
kontaktów biznesowych oraz odnalezienia nowych inspiracji.

			

2.000 wystawców z 60 krajów

zaprezentowało swoje produkty podczas zeszłorocznych targów. Także w
2016 udział w spoga+gafa potwierdzili już liczni liderzy branży ogrodniczej.

Highlights w zieleni
Program spoga+gafa
Aktualne trendy, ekscytujące innowacje i oczywiście bogaty program spoga+gafa sprawia, iż
targi te są niepowtarzalnym wydarzeniem. Prezentacje produktów i specjalne
pokazy inspirują do nawiązywania obiecujących kontaktów biznesowych. Obok popularnych
już wydarzeń, takich jak Gartencentertag i IVG-Gartenparty organizator przewidział następujące atrakcje:

Bulwar pomysłów
Liczne prezentacje innowacyjnych produktów przyciągają gości do odwiedzenia popularnego bulwaru. Pojawiając się
tu, zyskają Państwo świetną orientację we wszystkich aktualnych i nadchodzących trendach dla ogrodnictwa.

Park roślinny
Kwitnące 1000 rodzajów kwiatów: Ciesz się bujną zielenią, ogromem kwiatów oraz inspirującymi ozdobami ogrodowymi.
Atrakcje i pokazy florystyczne w efektownym połączeniu z produktami z sektora techniki wodnej i świetlnej, biochemii,
artykułów dekoracyjnych i techniki ogrodniczej czekają na Państwa w parku roślinnym. Podczas każdego dnia targów
czeka na Państwa interaktywny program informacyjny.

Landgard – dni zamówień
Zaskocz swoich klientów nowymi atrakcjami i pokazami florystycznymi. Dzięki Langard, wiodącej w Niemczech organizacji marketingowej dla sektora ogrodniczego, która wprowadziła do programu targów dni zamówień jesiennych, sektor
roślinny będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny i urozmaicony.

Tag des Gartens, 03.-04.09.2016
Ogromna wystawa ogrodnicza odbywa się po raz drugi równolegle do targów spoga + gafa i zachęca dzięki wielu innowa
cjom wokół tematu ogrodu oraz powierzchni na zewnątrz. Odwiedź także imprezy dla ogrodników w hali nr 8, przyległe
obszary otaczające targi oraz Rheinpark – wstęp wolny dla zwiedzających spoga + gafa.

Więcej informacji nt. naszego programu znajdziecie Państwo tutaj www.spogagafa.de/events

70% odwiedzających jest zadowolonych
z targów i planuje w każdym razie lub bardzo
prawdopodobnie uczestniczyć w nich ponownie

90% poleca targi
swoim kontaktom biznesowym

Witamy w ogrodzie
Targi spoga+gafa uchodzą za wiodącą na świecie imprezę wystawienniczą la całego sektora ogrodniczego. Odkryj
nowe trendy i innowacje na, spotkaj ważnych producentów, sprzedawców i decydentów i odkryj nowe idee dla
Twojego biznesu.
Podczas tego najważniejsczego spotkania branżowego znajdą Państwo produkty do tworzenia, pielęgnacji,
utrzymania lub upiększenia swojego ogrodu: szybko odnajdą Państwo interesujące artykuły dzięki
tematycznemu podziałowi na obszar „garden creation & care“, „garden living“, „garden
bbq” i „garden unique“.
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Entrance South

garden living
Hala 1, 2, 3, 4, 5.2, 9, 10.1
Meble ogrodowe, wyposażenie ogrodowe,
dekoracje, sport&gry, camping&czas wolny
garden creation & care
Hala 5.1, pasaż 4/5
Landgard dni zamówień roślinnych, kwiaty &
rośliny, biochemia & ziemie ogrodowe
Hala 6
maszyny & akcesoria, narzędzia & akcesoria,
wyposażenie ogrodu & altany ogrodowe, woda
& światło

Entrance East

garden bbq
Hala 7
grill & BBQ
garden unique
Hala 10.2
Top-Marki z branży
Outdoor Living
TAG DES GARTENS
Hala 8

Entrance North

Tutaj Top-Player
Wielu gigantów ogrodowych już zarezerwowało dla siebie powierzchnie wystawiennicze, które obejmują
w sumie blisko 226,000 m2. Między innymi są to: Biohort, Birchmeier, BM Massivholz, Briggs & Stratton, Dieter
Denzer Staudenvertrieb, Dometic WAECO, EDCO, emsa, die efsa Gruppe (u. a. Bolsius, Edelman, elho, Esschert Design),
FITT, Freund Victoria, Gloria, Hartman, Happy People, die Hawita Gruppe, Hozelock, ipv, Intex, Juwel, Keter, Koopmann,
Landgard, Lechuza, Mesto & Felco, Patzer, ScanCom, Scheurich, Selecta-Klemm, Sieger, Soendgen Keramik, SOLO, Tielbürger i VIDEX.
W sektorze garden bbq odkryjecie Państwo niepowtarzalną ofertę dzięki barbecook, Boomex, Coleman
EMEA, Dancook, Landmann, Napoleon, Outdoorchef, Rösle, Weber-Stephen itd.
Segment garden unique składa się ze znanych Top marek z branży Outdoor Living, jak na przykład Barlow
Tyrie, dekoVries, Glatz, Kettler, Jan Kurtz, Nardi, Sieger i ZEBRA.
W ramach wspólnego stoiska wystawowego, IVG-Power-Place pojawią się następujące firmy: GGP, Mogatec/Ikra, MTD/Wolf-Garten/Cub Cadet i SABO.
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garden unique

Najlepsze perspektywy dla
Outdoor Living- z najlepszymi
markami i młodymi talentami

unique

youngst r

W segmencie garden unique spotykają się Top-Marki z branży Outdoor Living ze swoimi wysokojakościowymi
produktami i twórczymi koncepcjami. Zainspiruj się wzornictwem, innowacyjnością i dyskusjami w stylowej
hali 10.2.
Obok pierwszoligowych wystawców i renomowanych lifestylowych marek, garden unique oferuje również młodym talentom designerskim niepowtarzalną platformę do wymiany
doświadczeń. Podczas unique youngstar Contest twórcze pomysły i innowacyjne rozwiązania
wokół tematu Outdoor Living są mile widziane. Renomowane jury wyróżnia najlepsze kreacje. Pierwsza Top 15
zostanie również zaprezentowana podczas specjalnej wystawy garden unique – bądźcie zaciekawieni!
Wszystkie informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej
www.gardenunique.de/youngstar

Usługi partnerskie
Dostosowane do Państwa potrzeb
Kölnmesse oferuje Państwu i Państwa organizacji rozległy pakiet możliwości ucze
stnictwa w targach, jak i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nasze
zaangażowanie ma na celu zapewnienie Państwu optymalnych i najbardziej korzystnych warunków uczestnictwa w targach spoga+gafa. Nasz międzynarodowy team
składający się z native speakerów jest stale do Państwa dyspozycji jako niezawodny
partner przed, w trakcie trwania jak i po zakończeniu targów.
Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom! Prosimy o zasygnalizowanie
nam wymagań i specjalnych życzeń Państwa delegacji. Wrócimy natychmiast z
programem uczestnictwa dopasowanym do Państwa indywidualnych potrzeb jak
również kampanią promocyjną przygotowaną specjalnie dla członków Państwa
organizacji.

Usługi partnerskie – zajmiemy się wszystkimi
sprawami organizacyjnymi
Poinformuj swoją sieć

Usługi dla delegacji

› Kampania promocyjna dopasowana
do Państwa potrzeb
› Drukowane materiały promocyjne
z logo i nazwą organizacji

› Przyjęcie powitalne
› Zwiedzanie targów z przewodnikiem
› Wstęp do Business Lounge inkl. napoje i przekąski
› Matchmaking
› Matchmaking dla delegacji
› Bezpłatny dostęp do warsztatów i wystaw
› Pomoc w zorganizowaniu podróży i otrzymaniu
wizy
› Opieka native speakera

Dla Partnerów spoga+gafa
› Promocja w newsleterze
› Wymiana materiałów
› Promocja online

Usługi dla firm
Kölnmesse jako jeden z wiodących na świecie organizatorów imprez wystawienniczych jest mocnym i niezawodnym partnerem.
Współpraca z nami opiera się zawsze na wzajemnej korzyści. Świadczone przez nas usługi są w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz nastawione na długoterminową współpracę, co gwarantuje wzajemny rozwój i sukces. Oferujemy
szeroką gamę usług mających na celu wspieranie naszych partnerów w umacnianiu sieci ich kontaktów biznesowych.

Poinformuj swoją sieć kontaktów
Kampania promocyjna

Drukowane materiały promocyjne

Przygotujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb teksty zaproszeń, e-maile,
bannery, które przekażą Państwo bezpośrednio swoim partnerom i członkom. Wszystkie
materiały mogą zostać na życzenie opatrzone nazwą oraz logo Państwa organizacji.

Oddamy do Państwa dyspozycji szeroką
gamę bezpłatnych drukowanych
materiałów promocyjnych opatrzonych
nazwą i logo Państwa organizacji.

Dla Partnerów spoga+gafa
Newsletter

Strona internetowa

Dzięki możliwości przekazania informacji na temat naszej współpracy
poprzez nasze kanały promocyjne
staną się Państwo częścią informacyjnej sieci spoga+gafa.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z
dużej popularności, jaką cieszy się strona
internetowa spoga+gafa i zapewnienia
sobie wysokiej pozycji rynkowej jako nasz
globalny partner.

Usługi dla
delegacji

Matchmaking dla delegacji
Zaaranżujemy spotkanie Państwa de
legacji z innymi międzynarodowymi
delegacjami. Gwarantujemy, że
spotkają Państwo odpowiednich
partnerów biznesowych.

Przyjęcie powitalne

Zwiedzanie targów z przewodnikiem

Rozpocznij swoją wizytę od przyjęcia
powitalnego. W ten sposób dowiesz
się więcej na temat programu delegacyjnego oraz największych atrakcji i
innowacji podczas targów.

Możliwość zwiedzania terenu targów
z przewodnikiem. Celem jest zapo
znanie się z największymi atrakcjami
tegorocznych targów.

Matchmaking

Business Lounge

Pomożemy Państwu w zidentyfikowaniu potencjalnych partnerów w
interesach. Zadbamy o to, aby opuścili
Państwo Kolonię bogatsi o nowe kontakty biznesowe.

Zrób sobie przerwę na odpoczy
nek lub spotkaj się z partnerem
biznesowym: Business Lounge to
odpowiednie miejsce dla Ciebie.

Pomoc w zorganizowaniu podróży
i otrzymaniu wizy

Dostęp do warsztatów

Nasz serwis podróżniczy jest do
Państwa dyspozycji i chętnie pomoże
w bezproblemowym dotarciu na targi
spoga+gafa.

Udział w licznych warsztatach
odbywających się na terenie targów
spoga+gafa.

Program delegacji
Mamy przyjemność zaprosić Państwa i Państwa Partnerów do uczestnictwa w
dostosowanym do indywidualnych potrzeb programie delegacyjnym.

Państwa delegacja może wziąć udział we wszystkich eventach organizowanych podczas spoga+gafa
› Bulwar pomysłów
Centralnym tematem bulwaru pomysłów są
innowacje i nowości podczas spoga + gafa.
Podczas różnych imprez wystawienniczych i
eventów bulwar pomysłów zapewnia idealną
scenę, na której wystawcy i ich produkty mogą
zostać zaprezentowane zwiedzającym.
› Grill park
Grill & BBQ jest wciąż jednym z najgorętszych
tematów związanych z ogrodem. W grill
parku goście znajdą wyczerpujące nowinki
tematyczne. Które międzynarodowe trendy są
naprawdę gorące? Odpowiedź znajdą Państwo
w grill parku pomiędzy halą 7 a 8.

› IVG Garten Party
Specjalnie dla spoga+gafa stowarzyszenie ogrodnicze IVG (Industrieverband Garten e.V.), organizuje w tym roku 5 sierpnia
2016 od 17:30 spotkanie na własnym stoisku. Zapraszamy do
uczestnictwa w popularnym Gartenparty przy stosiku IVG. Tutaj
spotykają się w producenci, dostawcy, klienci i przedstawiciele
mediów z branży ogrodniczej, w celu nawiązania i podtrzymywania kontaktów biznesowych i towarzyskich.
› spoa+gafa śniadanie biznesowe
Podczas targów oferujemy wielokulturowe śniadanie w Business
Lounge. Śniadanie umożliwia dialog między wami a wystawcami
głównie niemieckimi i europejskimi. Tego nie można przegapić!

TAG DES GARTENS – Köln 2015
Impreza dla miłośników ogrodów - w dniach 3 i 4 września 2016 w Koelnmesse i Rheinpark
ponownie odbędzie się TAG DES GARTENS.
Idealne połączenie Indoor i Outdoor. Nowo
czesna hala 8 w połączeniu z malowniczym
Rheinparkiem nad wybrzeżem Renu tworzy
niesamowity klimat. Liczne imprezy tematy
czne, ogrody tematyczne, specjalne wystawy,
prezentacje produktów i wykłady informacyjne
potęgują doświadczenia w tematyce ogrodowej.

Zostań częscią naszych Higlights
› Rynek ogrodnictwa
znani wystawcy zaprezentują swoją ofertę i doradzą.
› Wiedza ogrodnicza
wszystko, co warto wiedzieć o ogrodzie, zostanie zaprezento
wane w hali 8.
› Przyjemności ogrodowe
ogród stanie się przeżyciem dla całej rodziny, wspólny udział w
atrakcjach takich jak: warsztaty dekoracyjne, koszenie trawników,
ogrodnictwo dla dużych i małych, grillowanie, gotowanie, itp.
› Idee ogrodowe
projektanci ogrodowi i znani sponsorzy stworzyli dla Ciebie
najbardziej różne ogrody tematyczne (zabawy wodne, ogrody
doniczkowe, ogrodowe wellness, ogrody z kamienia, itp)

Weź udział w organizowanych przez nas wycieczkach
› Zwiedzanie okolicznych centrów ogrodniczych Wizyta w Ogrodach Botanicznych w Köln, Bonn i/lub
Leverkusen i/lub Ogródzie Japońskim w Düsseldorfie.
Ogrody botaniczne w Kolonii, Bonn i Leverkusen oraz ogród japoński w Dusseldorfie są otwarte dla publiczności.
Możemy zaprojektować program zwiedzania przystosowany do Państwa potrzeb.
› Wizyta w Ogrodach Botanicznych w Köln i Bonn
Ogrody botaniczne w Kolonii, Bonn i Leverkusen i Ogród Japoński w Dusseldorfie są fantastyczne i otwarte dla
publiczności. Na życzenie możemy zaprojektować skrojony na miarę program wizyt.
› Zwiedzanie miasta
Dla wszystkich, którzy chcą poznać Köln –oferujemy zwiedzanie miasta w przewodnikiem, aby dowiedzieć się
najważniejszych informacji na temat katedry, miasta Köln oraz typowych i ujmujących Kolończyków.
› Tradycyjny wieczór w niemieckim browarze
Ciesz się przyjemną atmosferą w typowego kolońskiego browaru, pyszną kolacją i jednym z najlepszych piw w Niem
czech. Cieszymy się na spędzenie miłego wieczoru z przyszłą delegacją.

Zielona metropolia nad Renem
Ren, Katedra, Stare Miasto, bogata kultura browarnicza jak i imponujące muzea oraz monumentalne średniowieczne
budowle z 2000 - tyś. historią czynią z Köln jedno z ulubionych i najpopularniejszych celów podróży w Niemczech.
Jednak Köln to nie tylko miasto z imponującymi budynkami, ale również miasto zieleni. Dzieki Rheinpark w
bezpośrednim sąsiedztwie centrum wystawowego i pasie zieleni otaczającym miasto miasto i jego centrum,
Köln jest system terenów zielonych, który nie ma sobie równych. Nie po raz ostatni wydarzenie „Tag des
Gartens” sprawia, że Köln to idealne miejsce dla miłośników ogrodu.
Mnogość odbywających się w Köln międzynarodowych imprez wystawienniczych sprawia, że miasto nierozerwalnie związane jest z tradycją targową i przyciąga rokrocznie ponad 2 miliony zwiedzających z całego świata.
Zalety lokalizacji są oczywiste: Köln położona jest w centrum najbardziej zaludnionego regionu Europy.
Doskonała infrastruktura gwarantuje optymalny dojazd – obojętnie czy zdecydują się Państwo na podróż samolotem, pociągiem lub samochodem. W Köln poczują się Państwo błyskawicznie jak Metropolia nad Renem u siebie
w domu, ponieważ ta europejska metropolia punktuje nie od dziś rozsławioną przyjazną naturą ludzi tu mieszkających. Pobyt w Köln stanie się dla Państwa z pewnością niezapomnianym przeżyciem.
Od 90 lat Kölnmesse zbliża ludzi i rynki. Sukces targów w Köln rozpoczął się w 1924r. Wraz z otwarciem pierwszej
imprezy tego typu na terenie wystawienniczym Köln-Deutz. Podczas „cudu gospodarczego“ po II Wojnie Światowej, „Rheinische Messe“ stała się światowym centrum handlowym. Dziś Kölnmesse posiada piąty co do wielkości
kompleks wystawienniczy na świecie i organizuje około 75 imprez targowych w Köln i zagranicą.

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Hagen Cabalo
Tel. +49 221 821-2377
Fax +49 221 821-3408
h.cabalo@koelnmesse.de

Maria Garofalo
Tel. +49 221 821-2545
Fax +49 221 821-3408
m.garofalo@koelnmesse.de

Andreas Waupke
Tel. +49 221 821-2523
Fax +49 221 821-3408
a.waupke@koelnmesse.de

