
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2017 

24 - 26.02 2017 
 
 

1. MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK: 
 

Montaż stoisk własnych: 23.02 (czwartek) w godz. 9.00-19.00 

Zagospodarowanie stoisk przygotowanych przez Organizatora: 23.02 (czwartek) w godz. 14.00-19.00 
oraz 24.02 (piątek) w godz. 8.00-9.30 

 Demontaż stoisk: 26.02 (niedziela) w godz. 16.00-24.00 

Zabrania się opuszczania stoiska w godzinach trwania targów dla odwiedzających. 

Podczas montażu i demontażu stoisk Wystawca jest zobowiązany posługiwać się kartami wstępu. 
Będą one wydawane na podstawie złożonej przez Wystawcę listy zapotrzebowania. Odbiór 
identyfikatorów nastąpi w Biurze Targów, w przeddzień rozpoczęcia Targów 23.02 (czwartek-dzień 
montażowy) lub w dniu 24.02 przed rozpoczęciem targów. Osoby, które nie będą miały takiego 
identyfikatora, mogą zostać wyproszone z terenu Targów. 

W dniu montażowym i podczas demontażu wjazd na teren Hali Stulecia dla samochodów dokonujących 
rozładunku odbywa się bez kart parkingowych. Samochody muszą wyjechać z terenu Hali Stulecia 
podczas montażu 23.02 (czwartek) do godz. 20:00 oraz 26.02 (niedziela) podczas demontażu do godz. 
24:00. 

Samochody pozostawione na terenie Hali Stulecia (przed wejściem do rozładunku lub poza 
miejscem przeznaczonym na parking dla wystawców) poza wyżej wymienionym czasem zostaną 

odholowane.  

 

2. TERMINY I GODZINY OTWARCIA TARGÓW 
 

Dla Wystawców 

23.02 czwartek– 9.00-19.00 (w trakcie montażu stoisk) 
24.02 piątek– 8.00-17.30 
25.02 sobota– 9.00-17.30 
26.02 niedziela– 9.30-24.00 (do końca demontażu stoisk) 

Dla Odwiedzających 

24.02 piątek– dzień otwarty dla odwiedzających 10.00-17.00 
25.02 sobota– dzień otwarty dla odwiedzających 10.00-17.00 
26.02 niedziela– dzień otwarty dla odwiedzających 10.00-16.00 

 

 



3.  OCHRONA STOISK 

Stoiska są chronione przez Organizatora w dniu montażu (czwartek) w godz. 20.00-9:00 i w pierwszy i 
drugi dzień targowy (piątek, sobota) w godz. 17.00-9:00. W ostatni dzień Targów (niedziela) Organizator 
nie gwarantuje ochrony podczas demontażu w godz. 16:00-24:00. Ochrona stoisk w nocy z piątku na 
sobotę i soboty na niedzielę jest zapewniona tylko i wyłącznie po zdaniu stoiska protokołem firmie 
ochroniarskiej.  
 

4. BIURO I MAGAZYN TARGÓW 

Godziny otwarcia Biura Targów na terenie Hali Stulecia: 

23.02 (czwartek)  – czynne 12.00-19.00 (dzień montażowy) 
24.02 (piątek) – czynne 8.00-17.30 
25.02 (sobota)  – czynne 9.30-17.30 
26.02 (niedziela) – czynne 9.30-16.00 

Każdy Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia się do Biura Targów w dniu montażowym 23.02 
(czwartek) lub przed otwarciem Targów dla odwiedzających ( od 8 do 9:45) 24.02 (piątek) w celu 
otrzymania pakietu rejestracyjnego i kart wstępu.  

W Biurze Targów możliwe jest otrzymanie faktur, dokonanie zaległych płatności, domawianie usług i 
wyposażenia stoisk ( w miarę dostępności asortymentu).  

Każdy wystawca przed otrzymaniem stoiska zobowiązany jest do uregulowania wszystkich płatności 
dotyczących udziału w targach MTT Wrocław 2017 

W Biurze Targów możliwa jest płatność jedynie gotówką. Nie posiadamy terminala płatniczego.  

Magazyn Targów 

na terenie Hali Stulecia  zostanie otwarty w dniu 23.02. Przed tym dniem nie ma możliwości odbierania 
przez Organizatora Targów przesyłek dokonywanych na adres Hali Stulecia. 

W Magazynie Targów można: 

- odebrać nadane na adres Hali Stulecia paczki, które zostały dostarczone na dzień 23 - 24 lutego i 
odebrane przez Organizatora Targów, 

- pozostawić na przechowanie paczki i inne materiały Wystawców na ich stoiska. 

Odbiór i pozostawienie czegokolwiek w Magazynie odbywa się na podstawie dowodu osobistego. 
Korzystanie z magazynu jest bezpłatne.  

 
5. KARTY WSTĘPU  

Karty Wstępu można odbierać: 

- w przeddzień rozpoczęcia Targów 23.02. (czwartek - dzień montażowy) w Biurze Targów w godzinach 
jego pracy lub w dzień rozpoczęcia Targów 24.02. (piątek) od 08-09.45  

Wystawca jest zobowiązany posługiwać się kartami wstępu przy wejściu i wyjściu z Hali targowej. 



 

6. PARKING 

Przy Hali Stulecia funkcjonuje prywatny parking firmy Budimex. Każdy z wystawców może 
indywidualnie wykupić bilet parkingowy na miejscu http://parkinghalastulecia.pl/ 

Mają Państwo również zaparkowania na parkingu oddalonym ok. 500m od Hali Stulecia w cenie 10zł/ 
10h ( informację na stronie http://mttwroclaw.pl/index.php/dla-wystawcow/informacje-dla-wystawcow). 
Parkingi te obsługiwane są przez zewnętrznych operatorów. 

7. IMPREZA INTEGRACYJNA 

 
Zapraszamy Wystawców 24.02 (piątek) od godziny 20:00 na wieczór dla wystawców w Klubie Zaklęte 
Rewiry (ul. Krakowska 100) Wejście na podstawie zaproszeń, które otrzymają Państwo podczas 
rejestracji w Biurze Targów (2 zaproszenia w ramach opłaty rejestracyjnej).  

 
 

8. WIECZORNE ZWIEDZANIE WROCŁAWIA 
 

Wspólnie z PTTK oddział Wrocławski przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę w postaci bezpłatnej 
możliwości zwiedzania Wrocławia z przewodnikiem- wieczorne zwiedzanie Wrocławia.  
Trasa: Rynek i okolice, Ostrów Tumski, Piasek 

Zwiedzanie zaplanowane jest w sobotę 25.02 , zbiórka o godzinie 20.00 na Rynku koło fontanny. Jeśli 
byliby Państwo zainteresowani prosimy o przesłanie imienia i nazwiska na adres mailowy 
ewelina@mttevents.pl . Możliwy będzie również zapis podczas targów na stoisku PTTK  
Zapraszamy serdecznie 

 
 

9. DANE KONTAKTOWE: 
 
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z: 
 
Ewelina Jajuga – +48 534 800 180 
Martyna Bandura +48 534 800 280 
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami dotyczącymi Wystawców na naszej 
stronie internetowej www.mttwroclaw.pl w zakładce Wystawcy. 
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