Oferta
Wystawiennicza

Cennik 2022

Oferta wystawiennicza
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® – cykliczna, dedykowana branży wydawniczo-księgarskiej
impreza, organizowana od 1997 r. w Krakowie przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. Wydarzenie, wpisując się w
program promocji czytelnictwa, jest otwarte dla szerokiej publiczności. Podczas ostatniej edycji w czasie
pandemii w 2021 r. Targi odwiedziło 25 tys. zwiedzających, a 65 tys. śledziło wydarzenia na Wirtualnej
Platformie Targów. W 2019 r. w Targach uczestniczyło 68 tys. odwiedzających.
STOISKO STANDARD „A”

szeregowe
narożne

Stoiska standardowe „A"

Cena do 31.07.22

Cena od 01.08.22

Stoisko 4m2

2 215,00 zł

2 436,50 zł

Stoisko 6m2

3 200,00 zł

3 520,00 zł

Stoisko 8m2

4 160,00 zł

4 576,00 zł

Stoisko 10m2

5 100,00 zł

5 610,00 zł

Stoisko 12 m2

6 000,00 zł

6 600,00 zł

Stoisko 18 m2

8 600,00 zł

9 460,00 zł

STOISKO STANDARD „B”

narożne

Stoiska standardowe „B"

Cena do 31.07.22

Cena od 01.08.22

Stoisko 15m2

9 000,00 zł

9 900,00 zł

Stoisko 18m2

10 400,00 zł

11 440,00 zł

13 300,00 zł

14 630,00 zł

Stoisko 24m2
Sprawdź dostępne formy promocji >

wszystkie podane ceny są cenami netto

STOISKO STANDARDOWE „PLUS”

narożne

szeregowe

Stoiska standardowe „PLUS"

Cena do 31.07.22

Cena od 01.08.22

Stoisko 9m2

6 500,00 zł

7 150,00 zł

Stoisko 12m2

7 800,00 zł

8 580,00 zł

Stoisko 15m2

9 400,00 zł

10 340,00 zł

Stoisko 18m2

11 200,00 zł

12 320,00 zł

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA

narożne

szeregowe

Powierzchnia zabudowana

Cena do 31.07.22

Cena od 01.08.22

520/m2

572/m2

POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

powierzchnia niezabudowana
miejsce pod własną zabudowę stoiska

Cena do 31.07.22

Cena od 01.08.22

410/m2

451/m2

REGAŁ W STREFIE FESTIWALU GÓRSKIEGO

narożne

regał w strefie festiwalu górskiego
1 moduł (podest, półki, fryz z grafiką)

Cena do 31.07.22

Cena od 01.08.22

1500 zł/mb*

1500 zł/mb*

DODATKOWE OPŁATY
bezzwrotna, obligatoryjna opłata rejestracyjna
opłata infrastrukturalna (powierzchnia niezabudowana)

Cena
600 zł*
25 zł/m2*

OPŁATA ZA TYP STOISKA:
stoisko szeregowe - otwarte z jednej strony

bez dopłaty

stoisko z dwóch stron otwarte (narożne)

700 zł*

stoisko z trzech stron otwarte (od 12 m2)

1200 zł*

stoisko wyspowe (od 30 m2)

1700 zł*

Pełna oferta stoisk znajduje się TUTAJ

Wyposażenie stoiska
PRZEDMIOT

CENA

DRZWICZKI DO PODESTÓW, GABLOT I WITRYN

PRZEDMIOT

CENA

REGAŁY

drzwiczki drewniane suwane z zamkiem

60,00 zł

regał 50 x 50 x 250 cm – 5 półek drewnianych

160,00 zł

drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn
bez zamka

40,00 zł

regał 100 x 50 x 250 cm – 5 półek
drewnianych

160,00 zł

drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn
z zamkiem

60,00 zł

drzwiczki drewniane suwane bez zamka

40,00 zł

GABLOTY

gablota 50 x 50 x 100 cm – szkło 20 cm,
jedna strona otwarta

150,00 zł

gablota 100 x 50 x 100 cm – szkło 20 cm,
jedna strona otwarta

160,00 zł

gablota łukowa – szkło 20 cm,
jedna strona otwarta

210,00 zł

STOŁY I KRZESŁA
hoker (krzesło barowe)

75,00 zł

krzesło

45,00 zł

stół 80 x 80 cm z blatem drewnianym

65,00 zł

stół barowy Ø 50 cm

120,00 zł

RTV / AGD / AKCESORIA KUCHENNE

INNE

czajnik elektryczny

50,00 zł

ekspres do kawy (automatyczny)

400,00 zł

lodówka – pojemność 120l

275,00 zł

TV 42”

900,00 zł
175,00 zł

kosz

30,00 zł

uchwyt systemowy pod TV Wystawcy

przedłużacz

35,00 zł

WITRYNY

stojak na ulotki (format A4, 6 miejsc)

120,00 zł

wieszak

25,00 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 1 półką szklaną –
szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

275,00 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 2 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

295,00 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 3 półkami
szklanymi - szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

310,00 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 1 półką szklaną –
szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

275,00 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 2 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

295,00 zł

310,00 zł

LADY
lada z półką 50 x 50 x 100 cm

120,00 zł

lada z półką 100 x 50 x 100 cm

120,00 zł

lada łukowa z półką

130,00 zł

OŚWIETLENIE
halogen 75 W

75,00 zł

halogen na wysięgniku

120,00 zł

PODESTY
podest 50 x 50 x 40 cm

95,00 zł

podest 50 x 50 x 60 cm

95,00 zł

podest 50 x 50 x 80 cm

95,00 zł

podest 50 x 50 x 100 cm

95,00 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 3 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

podest 100 x 50 x 40 cm

105,00 zł

WYKŁADZINA

podest 100 x 50 x 60 cm

105,00 zł

wykładzina w kolorze standardowym

0,00 zł

podest 100 x 50 x 80 cm

105,00 zł

wykładzina kolorowa

40,00 zł

podest 100 x 50 x 100 cm

105,00 zł

ZAPLECZE

podest 100 x 100 x 40 cm

120,00 zł

drzwi harmonijkowe z zamkiem

135,00 zł

podest 100 x 100 x 60 cm

120,00 zł

szafka kuchenna

75,00 zł

podest 100 x 100 x 80 cm

120,00 zł

ścianka działowa

75,00 zł

podest 100 x 100 x 100 cm

120,00 zł

zasłonka

40,00 zł

PÓŁKI ŚCIENNE
półka szklana 100 x 27 cm

50,00 zł

półka drewniana 100 x 27 cm

50,00 zł

półka na książki 100 x 8 cm

45,00 zł

UWAGA!
Niestandardowe elementy stoiska (element obrotowy,
struktura przestrzenna, rastry, lustro, nadstawki, projekt
stoiska w wersji 3D itp.) według wyceny indywidualnej.

Wyposażenie stoiska
ENERGIA ELEKTRYCZNA

CENA

gniazdo 230 V (1 faza) 2kW

360,00 zł

gniazdo 230 V całodobowe 2 kW (np. do lodówek)

420,00 zł

gniazdo 16A 400 V (3 fazy) do 6 kW

640,00 zł

gniazdo 16A 400 V (3 fazy) 6,1 – 10 kW

860,00 zł

gniazdo 32A 400 V (3 fazy) 6,1 – 10 kW

860,00 zł

gniazdo 32A 400 V (3 fazy) 10,1 – 20 kW

1190,00 zł

gniazdo 63A 400 V (3 fazy) 20,1 – 36 kW

2290,00 zł

WODA

CENA

doprowadzenie i odprowadzenie wody do wskazanego punktu na stoisku

500,00 zł

doprowadzenie i odprowadzenie wody do każdego kolejnego punktu na stoisku

300,00 zł

szafka z 1-komorowym zlewem i podgrzewaczem wody

390,00 zł

INTERNET

CENA

przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie trwania wydarzenia (łącze
symetryczne do 6mb/s)

250,00 zł

przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie trwania wydarzenia (łącze
symetryczne do 10 mb/s)

300,00 zł

podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia
(łącze symetryczne do 6 mb/s)

100,00 zł

podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia
(łącze symetryczne do 10 mb/s)

120,00 zł

PODWIESZENIA ELEMENTÓW

CENA

wykonanie jednego punktu podciągu do stałej konstrukcji hali (dźwigara)
wraz z wciągarką

400,00 zł

wykonanie belki pośredniej pomiędzy dźwigarami

550,00 zł

* Warunkiem przyjęcia powyższego zamówienia jest uzyskanie akceptacji Działu Organizacji Technicznej firmy TwK.

Zamówienia składane po terminie określonym w Regulaminie Targów będą realizowane w miarę możliwości oraz
będą droższe o 50% w przypadku wyposażenia dodatkowego oraz o 100% w przypadku mediów i podwieszeń.
Zapotrzebowanie na wyposażenie stoiska oraz inne usługi wymienione w powyższym cenniku należy składać po
zamówieniu powierzchni wystawowej w panelu klienta systemu obsługi wystawców

https://targiksiazki22.exposupport.pl/Login.aspx

Kontakt:
Małgorzata Downar
Project Manager/Team Leader
downar@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 510 182 731
Lidia Potrykus
Project Manager
potrykus@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 512 289 411
Aleksandra Pyszczek
Event Manager
pyszczek@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 506 038 212
Mateusz Kania
Kierownik Działu Organizacji Technicznej
kania@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 506 047 42

Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. +48 12 644 59 32, biuro@targi.krakow.pl

