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WAŻNE TERMINY!
Prosimy o ich przestrzeganie !

do30
czerwca

•	 Dostarczyć wpis i reklamę do katalogu targowego

•	 Dokonać aktualizacji: na liście wystawców:  
www.festiwalmarketingu.pl/wystawcy/ 
Kontakt z opiekunem klienta.

do28
lipca

Złożyć zamówienia. Po tym terminie wszystkie zamówienia 
są płatne + 100% (ceny EXPO XXI oraz firmy zabudowującej):
•	 Zabudowa stoiska w tym projekty grafik na stoisko
•	 Internet na stoisku
•	 Zaproszenia dla Zwiedzających
•	 Formularz: panel.festiwalmarketingu.pl

do6
sierpnia

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu ZŁOTY MEDAL 

 
Wystawcy targów mogą zgłaszać innowacyjne produkty, maszyny  

i oprogramowania, jakie będą prezentować podczas wydarzenia.

 
Regulamin konkursu  > TUTAJ 
Formularz Zgłoszeniowy  > DOCX  |  > PDF

Zapytania, a także zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na 
adres: katarzyna@oohmagazine.pl
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REGuLAMIN TARGÓW Wystawcy i Zwiedzający akceptują regulamin targów dostępny > TUTAJ

WAŻNE !!! Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie osoby, jakie będą Wam chciały zaoferować usługi, produkty itp. a nie będą Wystawcami.
Wszystkie takie sytuacje proszę zgłaszać do nas, a osobom rozdającym np. ulotki, a nie mającym identyfikatora Wystawcy zwrócić uwagę, że jest za to kara 
w wysokości 5000 zł/netto.
Nie po to płacicie za stoiska, aby na nim ktoś nie będący Wystawcą próbował coś Wam sprzedać. Rokrocznie mamy od Was skargi na takich Zwiedzających. 

do15
lipca

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu POS STARS 

 
Konkurs na najlepsze display’e reklamowe – POS STARS odbywa się od 2008 roku. 

Podczas targów FestiwalMarketingu.pl. Profesjonalne Jury, wybiera najlepsze POS-y 

w 18 kategoriach: Napoje, Żywność, Alkohol & Tytoń, Kosmetyka, Elektronika, 

Display’e kartonowe, Display’e naladowe, Finanse, Motoryzacja, Digital POS, Design 

Roku, Przemysł, Farmacja, POS EVENT, Kids, Rozrywka, Bezpieczeństwo i PETS POS.

 
Regulamin konkursu  > TUTAJ 
Formularz Zgłoszeniowy  > TUTAJ

Zapytania, a także zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na 
adres: magdalena@oohmagazine.pl

do31
lipca

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu SUPER GIFT 

 
Celem Konkursu jest wytypowanie Super Gift (miejsce I, II i III) z grona produktów  

z branży artykułów promocyjnych, które będą odznaczały się swoją funkcjonalnością 

i nowoczesną koncepcją w przedziałach cenowych: (do 5 zł, 20 zł, 50zł, 100zł, powyżej 

100 zł, Super Business Gift – najlepszy artykuł promocyjny dla menadżera, GIFT 

BOX – boxy prezentowe – NOWA KATEGORIA ), Nagroda Publiczności – zdobywca 

największej liczby głosów podczas targów FestiwalMarketingu.pl.

 
Regulamin konkursu  > TUTAJ 
Zgłoszenia do konkursu przez Panel Wystawcy w Systemie 
Targowym.

Informacji o konkursie udziela: katarzyna@oohmagazine.pl

SUPEr GIFT

http://www.festiwalmarketingu.pl/wystawcy/
https://panel.festiwalmarketingu.pl/
http://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/ZMregulamin.pdf
http://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/ZMzgloszenie.docx
http://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/ZMzgloszenie.pdf
mailto:katarzyna@oohmagazine.pl
https://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/Regulamin.pdf
https://festiwalmarketingu.pl/
https://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/regulamin_pos-stars.pdf
https://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/POSSTARS.pdf
http://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/SGzgloszenie2.docx
https://festiwalmarketingu.pl/
http://pub.oohmagazine.pl/Festiwal/SGregulamin.pdf
mailto:katarzyna@oohmagazine.pl
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ZWIEDZAJĄCY
•	 Wszystkich zwiedzających obowiązuje rejestracja online, która rozpocznie się  

1 czerwca potrwa do 12 września na stronie www.festiwalmarketingu.pl   

•	 Zwiedzający otrzymają potwierdzenie rejestracji po uprzedniej weryfikacji 
wraz z identyfikatorem w wersji elektronicznej PDF  – na miejscu odbierają 
wyłącznie etui na identyfikator.

•	 REJESTRACJA NA TARGACH JEST PŁATNA - 30 zł/brutto

IDENTYFIKACJA ZWIEDZAJĄCYCH

•	 Zwiedzający będą podzieleni kolorystycznie wzorem lat ubiegłych.
•	 Posługiwać się będą identyfikatorami z kodami kreskowymi.
•	 Istnieje możliwość zamówienia aplikacji do kodów identyfikatorów zwiedzających

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren targów bez 
podawania przyczyny, w szczególności osób niezwiązanych z branżą reklamową 
oraz marketingiem - celem wyeliminowania zbieraczy gadżetów.
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GODZINY OTWARCIA TARGÓW
Hala I & II, EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

13
września
środa

•	 10.00 - 17.00  dla Zwiedzających 
•	 08.00 - 10.00  dla Wystawców

O godzinie 18:00 należy bezwzględnie opuścić hale. W związku  
z faktem, że będzie zabezpieczona ekspozycja proszę o punktualne 
wyjście i wcześniejsze zaplanowanie rozmów handlowych celem 
zabezpieczenia wszystkich stoisk w tym samym czasie.

14
września
czwartek

•	 10.00 - 17.00  dla Zwiedzających 
•	 17.00 - 22.00  dla Wystawców, demontaż 

Prosimy o odpowiednią organizację – nie ma możliwości 
przedłużenia godzin w związku z kolejnym eventem 
organizowanym w EXPO XXI.

12
września
wtorek

•	 08:00 - 22:00   Montaż na stoiskach z zabudową własną.
•	 14.00 - 22.00  Montaż na stoiskach z zabudową STANDARD. 

 
Każda kolejna godzina to koszt: 1000 zł netto (cennik EXPO XXI).  

•	 W związku z rozwojem targów na halach może znajdować się kilkanaście firm 
zabudowujących. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na odebrane wyposażenie, 
zabezpieczenie stoiska np. folią stretch i nie zostawianie bez opieki cennych przedmiotów.

•	 Prąd będzie wyprowadzony w jednym miejscu stoiska. Rozprowadzenie prądu na stoisku 
wymaga dodatkowych opłat wg wycen indywidualnych.

•	 Wystawcom nie wolno bez zgody Organizatora dołączać odbiorników energii el. do sieci 
elektrycznej oraz przekraczać wysokości zabudowy 3,5 m.

•	 Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania w całej rozciągłości obowiązujących 
przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i administracyjnych pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności za ich złamanie.

11 września, Poniedziałek, 10.00 - 22.00 Montaż na stoiskach z zabudową własną. 
Dzień techniczny (bez prądu).

•	 Wystawcy muszą mieć identyfikatory wydrukowane w kolorze - 
wygenerowane w SYSTEMIE TARGOWYM.   
W recepcji Organizatora (hol główny) odbieracie wyłącznie etui ze smyczą.

https://panel.festiwalmarketingu.pl/
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ZAbuDOWA TARGOWA / DODATKOWE ZAMÓWIENIA

Do dnia 28 lipca należy złożyć dodatkowe zamówienia w SYSTEMIE TARGOWYM nie ujęte na umowie.
Po tym terminie wszystkie zamówienia są płatne + 100%  (ceny EXPO XXI oraz firmy zabudowującej).

•	 zabudowa stoiska w tym elementy dodatkowe oraz zapotrzebowanie na prąd  / projekty grafik na stoisko – wg cennika

Stoiska bez zabudowy / własna zabudowa
•	 Goła powierzchnia, bez wykładziny, prądu, mediów, mebli, itp.

•	 Wystawca może instalować własną zabudowę po przesłaniu 
projektu stoiska oraz jego zaakceptowaniu przez Organizatora. 
Projekt stoiska należy przesłać do dn. 29 lipca wraz z zachowaniem 
wszelkich standardów w tym przepisów przeciwpożarowych.

•	 Opłata licencyjna przy zabudowie firmy zewnętrznej 15 zł/m2.

•	 Zabudowa własna nie może przekroczyć 3,5 m wysokości.

•	 UWAGA: strażak może wymagać dodatkowych certyfikatów p. poż.

Zabudowa standardowa
W skład zabudowy standardowej wchodzą: 
•	 Ściany Octanorm – zależnie od metrażu/ umowy, 
•	 Lada (nie gablota) – 1 szt., 
•	 Wykładzina szara – zależnie od metrażu, 
•	 Stolik + 4 krzesła, 
•	 Zaplecze od 6 m2– metraż zależny od umowy,
•	 1 halogen na 6 m2, 2 halogeny na każde 9 m2,
•	 Jedno podwójne gniazdo elektryczne na ścianie stoiska,
•	 Wieszak na ubrania, kosz na śmieci.

PrzygotowaniE grafik do drUkU
Należy nadesłać najpóźniej do 29 lipca 2023 r.

120 DPI, CMYK
Bez spadów
Pliki TIFF lub JPG  
(nie przyjmujemy plików CDR)

waŻnE!
•  Nie ma możliwości demontażu płyt do wyklejania indywidualnego przez Wystawcę. 
Dotyczy stoisk z zabudową.

•  Koszt usunięcia grafiki wyklejonej przez Wystawcę: 40 zł/m2 – 90 zł ścianka. 

•  Opcjonalnie prosimy o korzystanie z naklejek nie zostawiających kleju.

•  Wszystkie grafiki mają być usunięte po zakończeniu targów, a wkłady oczyszczone z kleju.

Dane na FTPa:
Serwer: ftps://s44.mydevil.net
Użytkownik: f1213_ftp_oohmagazine_pl
Hasło: OOh2010               Katalog: !GRAFIKI

https://panel.festiwalmarketingu.pl/


Stolik 
(0,75 x 0,75 x 0,7 m)

60 zł
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Baner reklamowy  
nad stoiskiem
Wymiary max 3 x 5 m 
Cena podwieszenia  
(dwa punkty podwieszenia):

900 zł
Baner dostarcza 
Wystawca

Karnet parkingowy:

•	 Karnet 2-dniowy (środa – czwartek): 80 zł netto (po 31 lipca 150 zł) 
Karnet 3-dniowy (wtorek – czwartek): 110 zł netto (po 31 lipca 200 zł) 
Wjazd na EXPO na bilet pobierany na wjeździe i wymiana u organizatora na karnet 
(recepcja, Hala I, wtorek).

•	 Cena za dobę: max 60 zł – płatne w kasach na terenie EXPO oraz przy wyjeździe. 
-  wtorek: 3 zł/godz. 
-  środa, czwartek: pierwsza godzina 8 zł / kolejna 6 zł.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony karnet

Sprzątanie stoiska 
drugiego dnia targów

5 zł/m2

Dodatkowy 
halogen 150 W

50 zł

Stolik + 4 krzesła  PREMIUM 
280 zł

Cennik netto

WażnE! na górze i na 
dole baneru tunel 7 cm

Wszystkie dodatkowe zamówienia nie ujęte na umowie należy złożyć w SYSTEMIE TARGOWYM.
ZAbuDOWA TARGOWA / WYPOSAŻENIE

Krzesło 
40 zł

Hoker 
100 zł

Krzesło 
40 zł

Krzesło 
50 zł

Stolik + 4 krzesła 
200 zł

Hoker 
100 zł

Nie zwlekaj ze skałdaniem zamówień dodatkowych ze względu na ich ograniczoną ilość.

Stolik „Pave L”
(0,8 x 0,73 m)

100 zł

https://panel.festiwalmarketingu.pl/
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Lada mała (0,5 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 47 x 90 cm 
Światło 45 x 88 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 90 cm 
Światło 45 x 88 cm

Lada standard (1 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 97 x 90 cm 
Światło 95 x 88 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 90 cm 
Światło 45 x 88 cm

Lada narożna (1,6 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 153 x 90 cm 
Światło 151 x 88 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 90 cm 
Światło 45 x 88 cm

120 zł

+100 zł

150 zł

+150 zł

200 zł

+200 zł

+100 zł +100 zł +100 zł

  

ZABUDOWA
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 
Grubość płyty: 3,2 - 3,4 mm

Ceny netto dodatkowo zamówionych 
elementów zabudowy:         
       bez wyklejenia          wydruk + wyklejenie

Połowa ściany (0,5 x 2,48 m)
Grafika 47 x 240 cm 
Światło 45 x 238 cm

Ściana (1m x 2,48 m)
Grafika 97 x 240 cm 
Światło 95 x 238 cm

50 zł 100 zł+150 zł +250 zł

Witryna IKEa 
(0,45 x 2,26 x 0,4 m)

250 zł

Regał mały (0,5 x 2,48 x 0,5 m) Regał standard (1 x 2,48 x 0,5 m)
150 zł 200 zł

Półka
ekspozycyjna 
(1 x 0,3 m)

40 zł

Półka 
szklana 
(1 x 0,3 m)

70 zł

Wieszak stojący 
(1 x 1,2 x 0,45 m)

200 zł

Cennik netto

Lada Premium (1 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Logo wektorowe
80 x 80 cm.
Wydruk na folii  
transportowej, 
wyklejenie  
i zdjęcie aplikacji.

500 zł

+100 zł


Półka
książkowa 
(1 x 0,15 m)

30 zł
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Witryna mała (0,5 x 2,48 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

Witryna standard (1 x 2,48 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 97 x 60 cm 
Światło 95 x 58 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

Witryna narożna (1,6 x 2,48 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 153 x 60 cm 
Światło 151 x 58 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

300 zł

+50 zł

350 zł

+100 zł

500 zł

+150 zł

+50 zł +50 zł +50 zł

ZABUDOWA
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 
Grubość płyty: 3,2 - 3,4 mm

Ceny netto dodatkowo zamówionych 
elementów zabudowy:         
       bez wyklejenia          wydruk + wyklejenie

Podest mały (0,5 x 0,5 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 47 x 40 cm 
Światło 45 x 38 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 40 cm 
Światło 45 x 38 cm

Podest standard (1 x 0,5 x 1 m)

 Front:
Grafika 97 x 40 cm 
Światło 95 x 38 cm

 Bok (1):
Grafika 97 x 40 cm 
Światło 95 x 38 cm

100 zł

+50 zł

200 zł

+100 zł

+50 zł +100 zł


Gablota mała (0,5 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

Gablota standard (1 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 97 x 60 cm 
Światło 95 x 58 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

Gablota narożna (1,6 x 1 x 0,5 m)

 Front:
Grafika 153 x 60 cm 
Światło 151 x 58 cm

 Bok (1):
Grafika 47 x 60 cm 
Światło 45 x 58 cm

150 zł

+50 zł

200 zł

+100 zł

250 zł

+150 zł

+50 zł +50 zł +50 zł
  

 

Gablota plexi (1 x 1,1 m)

Bez nadruku 

200 zł

Box drewniany 
(0,84x 1,68 x 0,32 m)

200 zł

Cennik netto
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1209, Szary, Pantone 425C, 
RAL 7036

WYKŁADZINA

Dopłata za kolor
(cena za m2)

Skład wykładziny: Polipropylen
Szerokość rolki: 2 m
Długość rolki: 50 mb
Grubość:  2,5 mm
Gramatura: 320 g/m2

Ognioodporność: BFL-s1

Podane wartości kolorów przedstawione  
są poglądowe, mogą odbiegać od 
rzeczywistości.

25 zł

01, Biały

1124, Beż, Pantone 7502U, 
RAL 1001

1127, Miód, Pantone 465C, 
RAL 1024

1826, Brązowy, 
Pantone 4975C, RAL 8017

02, Żółty, Pantone 108C, 
RAL 1018

1730, Różowy, 
Pantone 219C, RAL 4010

1511, Pomarańczowy, 
Pantone 166C, RAL 2004

1718, Czerwony, 
Pantone 199C, RAL 3020

1667, Jasno zielony, 
Pantone 355C, RAL 6018

1668, Zielony, 
Pantone 364C, RAL 6010

1650, Ciemno zielony, 
Pantone 3308C, RAL 6005

1785, Bordowy, 
Pantone 188C, RAL 3032

1311, Jasno niebieski, 
Pantone 3005C, RAL 5015

1338, Niebieski, 
Pantone 287C, RAL 5002

1365, Granatowy, 
Pantone 2955C, RAL 5013

1555, Fioletowy, 
Pantone 268C

1202, Jasno szary, 
Pantone 429C, RAL 7040

1205, Ciemno szary, 
Pantone 445C, RAL 7016

1257, Czarny, 
Pantone BlackC

STanDaRD

Cennik netto
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SPEDYCJA / ROZłADuNEK

•	 Exposped, biuro na terenie EXPO XXI,  
ul. Prądzyńskiego 12 / 14, Warszawa 
Katarzyna Andrzejczak, tel. 504 130 293 
katarzyna.andrzejczak@exposped.com.pl 

•	 Można wysłać paletę z dostawą na poniedziałek przed 
targami na adres Exposped – zostanie ona dostarczona na 
Państwa stoisko po Państwa przyjeździe – usługa płatna.

•	 Organizatorzy nie pośredniczą w zamówieniu usług 
oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za usługi 
spedycyjne. Kontakt wyłącznie z firmą Exposped.

•	 Zabronione jest nadawanie przesyłek na dane organizatora 
bez uprzedniej konsultacji. Za odbiór takich przesyłek 
organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności.

HOSTESSY
Monika Bradacz-Drapała
Agencja Hostess M-DUO
tel. +48 692 175 709  
m.bradacz@m-duo.pl
www.m-duo.pl
www.facebook.com/mduomodels.fb

ZAbuDOWA INDYWIDuALNA
REKOMENDuJEMY:

ZAbuDOWA STOISK/ MEbLE: 
WISE EXPO
www.wisedisplay.pl

Łukasz Pawłowski
tel. 696 404 737 
l.pawlowski@wisedisplay.pl

Karol Kalaska
tel. 796 022 844
k.kalaska@wisedisplay.pl

ZAbuDOWA STOISK/ MEbLE: 
Mariusz Stawczyk 
StarEvent 
tel. 536 194 517 
Mariusz@starevent.pl
www.starevent.pl

MEbLE NA STOISKA: 
Aneta Stojak
Colors Of Design 
tel. 531 493 818
warszawa@colorsofdesign.pl
www.colorsofdesign.pl

mailto:m.bradacz%40m-duo.pl?subject=Zapytanie
http://www.m-duo.pl
http://www.facebook.com/mduomodels.fb
https://www.wisedisplay.pl/
mailto:Mariusz%40starevent.pl?subject=Zapytanie
http://www.starevent.pl


3x3 - 5 866 zł
•	 wysokość standardowa 300 cm

•	 indywidualne nadruki

•	 istnieje możliwość doposażenia 
stoiska w akcesoria tj. 
trybunki, półki, pomieszczenie 
gospodarcze, meble

4x3 - 9 258 zł
•	 wysokość standardowa 300 cm

•	 indywidualne nadruki

•	 pomieszczenie gospodarcze

•	 istnieje możliwość doposażenia 
stoiska w akcesoria tj. trybunki, 
półki, meble

5x3 - 19 972 zł
•	 wysokość standardowa 300 cm

•	 indywidualne nadruki

•	 nieszablonowa forma

•	 istnieje możliwość doposażenia 
stoiska w akcesoria tj. trybunki, 
półki, meble

nie ma tu propozycji która Cię interesuje? Skontaktuj się z nami,  
skonfigurujemy zabudowę dostosowaną do Twoich potrzeb!
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