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Nowa hala
Optymalny
podział
tematyczny
Wykorzystaj
swoją szansę

10.000 m2 poświęcone wyłącznie
tematyce lodziarskiej
Miejscem spotkań, na których specjaliści z branży lodziarskiej poznają najnowsze
trendy są nie tylko Włochy – teraz również to targi GELATISSIMO w Stuttgarcie!
Na styku dwóch najważniejszych europejskich rynków powstały wyjątkowe,
jedyne w swoim rodzaju targi dla fachowców z branży lodziarskiej pochodzących
z regionów położonych na północ od Alp. W 2018 roku organizatorzy połączonych
imprez targowych GELATISSIMO/INTERGASTRA oferują jeszcze lepsze możliwości
nawiązywania kontaktów handlowych dzięki nowej hali, większej powierzchni
wystawienniczej, optymalnemu podziałowi tematycznemu, zapewniając nowe
perspektywy dla jeszcze większego sukcesu z udziału w targach.
Profil targów i korzyści z udziału:
- ciągły rozwój imprezy
- kompletny zakres tematyczny dla całej branży
- kontakty z osobami decyzyjnymi
- wysokie oceny imprezy ze strony wystawców i odwiedzających

70%

Dzięki udziałowi w imprezie
osiągną Państwo swoje cele.
Targi GELATISSIMO przekonują swoją innowacyjną koncepcją, wysoką fachowością
odwiedzających i najlepszą obsługą. Udział w targach zapewnia optymalne
przygotowanie przed początkiem nowego sezonu. Różnorodność tematyczna jest stale
rozbudowywana. Program towarzyszący przekonuje wartościowymi informacjami
oraz ciekawymi pokazami specjalnymi. Targi z każdą edycją przyciągają coraz
więcej gości z całej Europy. Również Państwa Firma powinna tu być obecna, bo to
właśnie w Stuttgarcie fachowcy będą poszukiwać rozwiązań pasujących dla swojego
przedsiębiorstwa.

Wzrost liczby wystawców

wystawców oczekuje
wysokich zysków będących
wynikiem uczestnictwa
w targach

79%

odwiedzających jest
zaangażowanych w proces
decyzyjny w firmie

76%

oodwiedzających zamierza
ponownie odwiedzić targi
w 2018 roku

Rozwój liczby odwiedzających

50 000

zainteresowanych
targami
GELATISSIMO

Z ogólnej liczby 96.189
odwiedzających, około
50.000 gości było
zainteresowane targami
GELATISSIMO

Badanie ankietowe odwiedzających
i wystawców targów
GELATISSIMO 2016/INTERGASTRA 2016

Najszybsza droga do sukcesu
Z lotniska na teren targów dostaną się Państwo pieszo w kilka minut. Doskonałe połączenie lotniska, autostrady, kolei miejskiej
S-Bahn z najnowocześniejszą infrastrukturą terenów targowych Targów Stuttgarckich.
GELATISSIMO
• surowce
• maszyny do lodów
• witryny chłodnicze
• wyposażenie
• dodatki i dekoracje
INTERGASTRA
• kawa
• napoje
• usługi
• żywność
• technika kuchenna
• wyposażenie
&Ambiente, hotel

ŚĆ

NOWO

Zgłoszenia na targi – online lub osobiście
Proszę skorzystać z naszego serwisu online – zeskanować kod QR lub odnaleźć stronę
www.gelatissimo.de/anmeldung na której są podane szczegółowe informacje.
Zapraszamy również do kontaktu osobistego.
Kontakt: Aneta Kuźmińska, tel: 22-620 72 98, mail: kuzminska@eurotargi.com
Przedstawicielstwo Targów w Polsce: www.eurotargi.com

