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Co nas WYRÓ˚NIA?
ⓦ Targi FOOD-to-GO to najwa˝niejsze spotkanie przedstawicieli bran˝y gastronomicznej na północy Polski.
ⓦ Przygotowujemy strefy tematyczne,
których nie znajdà Paƒstwo na innych
targach gastronomicznych w Polsce
m.in.: Strefa Inteligentna Restauracja,
Strefa Bezglutenowa.
ⓦ Współpracujemy ze znanymi i cenionymi ekspertami z bran˝y, a tak˝e osobami
znanymi z programów kulinarnych i autorami ksià˝ek kulinarnych.
ⓦ Targi FOOD-to-GO od lat tworzy ten sam
zespół młodych ludzi, którzy bacznie
obserwujà rynek i potrafià zauwa˝yç
zmieniajàce si´ trendy w gastronomii.
ⓦ Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie
dzi´ki organizacji tak˝e Mi´dzynarodowych Targów Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii
HORECA® w Krakowie,
imprezy o ugruntowanej pozycji na
polskim rynku,
która od 24 lat
wyznacza kierunki rozwoju sektora
HoReCa.

Profil ODWIEDZAJÑCYCH
ⓦ Restauratorzy.
ⓦ WłaÊciciele kawiarni, lodziarni, cukierni,
piekarni.
ⓦ Managerowie sieci dostarczajàcych
jedzenie „na wynos”.
ⓦ WłaÊciciele, zarzàdcy pensjonatów
i oÊrodków wypoczynkowych.
ⓦ Hotelarze.
ⓦ Osoby planujàce sezonowà działalnoÊç
gastronomicznà w miejscowoÊciach
nadmorskich.
ⓦ Przedstawiciele hurtowni gastronomicznych, specjaliÊci ds. zakupów dla sieci
handlowych i restauracji.

Targi FOOD-to-GO 2016
w liczbach:
ⓦ Ponad 100 firm prezentujàcych swojà
ofert´.
ⓦ Ponad 2700 bran˝owych Odwiedzajàcych (osoby decyzyjne to 61%).
Targi FOOD-to-Go
w Gdaƒsku wyró˝niały
si´ bardzo dobrà organizacjà.
Organizatorzy postarali si´ by Êciàgnàç wielu zainteresowanych klientów i ewentualnych odbiorców.Targi
to dobra okazja by spotkaç si´
z dotychczasowymi klientami
oraz mo˝liwoÊç pozyskania
nowych odbiorców.
Grzegorz Góra
BELiN, ROWITA
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Profil WYSTAWCÓW
Do udziału w targach zapraszamy producentów i dystrybutorów:
ⓦ Wyposa˝enia restauracji, barów, pizzerii,
kawiarni, lodziarni i innych punktów gastronomicznych.
ⓦ Urzàdzeƒ gastronomicznych.
ⓦ Artykułów i półproduktów spo˝ywczych.
ⓦ Daƒ gotowych i napojów.
ⓦ Dodatków do daƒ.
ⓦ Sprz´tu i akcesoriów do parzenia i serwowania kawy, herbaty oraz czekolady.
ⓦ Maszyn do lodów i bitej Êmietany.
ⓦ Dodatków i mieszanek cukierniczych,
lodziarskich i piekarskich.
ⓦ Produktów bezglutenowych.
ⓦ Systemów komputerowych, oprogramowania i rozwiàzaƒ informatycznych.
ⓦ Mobilnej gastronomii, namiotów bankietowych, food trucków.
ⓦ Ârodków czystoÊci i urzàdzeƒ czyszczàcych.
ⓦ Opakowaƒ, naczyƒ jednorazowych,
sztuçców, serwetek.
oraz
ⓦ Wyposa˝enia hoteli, pensjonatów
i oÊrodków wypoczynkowych – Strefa
Balt-Room.

Udział w targach
FOOD-to-GO był bardzo
miłym prze˝yciem. Pomógł nawiàzaç
nam wiele ciekawych kontaktów. Poza
tym zainteresowanie naszymi produktami
było o wiele wi´ksze ni˝ zakładaliÊmy, dlatego
zach´ciło to nas do udziału w imprezach tego
rodzaju. Nie musz´ chyba wspominaç o Êwietnej
organizacji, poniewa˝ wszystko było na
najwy˝szym poziomie.
Mateusz Witczak
Kierownik Produkcji
ZHU EPINO

Naszym celem jest
dostarczenie kompleksowego
rozwiàzania dla właÊcicieli lodziarni
i cukierni. Dotarcie do nowych klientów
i poznanie ich potrzeb umo˝liwiły nam targi
FOOD-to-GO. MogliÊmy pokazaç nasze nowe
produkty na 2016 rok, jak i pochwaliç si´ powstaniem oddziału właÊnie na Pomorzu. Cieszymy
si´, ˝e dzi´ki takiemu wydarzeniu mogliÊmy
spotkaç si´ z naszymi kontrahentami
i wymieniç doÊwiadczenie
z firmami z bran˝y.
Krzysztof Rogowski
Kierownik Sprzeda˝y
Lodziarz.pl

Dopasuj SEKTOR TARGÓW

Strefa
Deserowe
Inspiracje

Strefa Deserowe Inspiracje jest mocnym punktemTargów FOOD-to-GO. To tu ponownie spotkajà si´ producenci i dostawcy kawy, herbaty, czekolady, dodatków
do deserów oraz wyposa˝enia kawiarni, cukierni i lodziarni. Strefa ka˝dego roku licznie odwiedzana jest
przez pomorskich cukierników, którzy doceniajà fakt,
i˝ w jednym miejscu i czasie spotyka si´ cała bran˝a.
Strefa Deserowe Inspiracje to doskonałe miejsce na
nawiàzanie licznych kontaktów biznesowych jak równie˝ na poznanie „słodkich receptur”.

Strefa
Bezglutenowa

Strefa Bezglutenowa ju˝ na stałe wpisała si´ w program Targów FOOD-to-GO. To właÊnie w tym miejscu mo˝na zapoznaç si´ z szerokà ofertà produktów
bezglutenowych oraz uzyskaç porady jak wprowadziç dania bezglutenowe do menu restauracji. W ramach programu towarzyszàcego Targom nie zabraknie prezentacji, pokazów oraz warsztatów poruszajàcych kwestie diety bezglutenowej.

do swojej oferty

Strefa
Inteligentna
Restauracja

Strefa Wyposa˝enia
Pensjonatów i OÊrodków
Wypoczynkowych

W ubiegłym roku jako pierwsi w Polsce zorganizowaliÊmy na targach gastronomicznych Stref´ Inteligentna Restauracja, która
spotkała si´ z ogromnym zainteresowaniem Wystawców, Odwiedzajàcych, jak i Mediów. Dlatego te˝ podczas nadchodzàcej
edycji nie mo˝e zabraknàç miejsca, w którym prezentowane
b´dà najnowsze rozwiàzania technologiczne dedykowane lokalom gastronomicznym. Na stoiskach Wystawców nie zabraknie
inteligentnych urzàdzeƒ gastronomicznych (m.in. ekspresów
do kawy, kuchenek, pieców, robotów kuchennych) oraz innowacyjnych rozwiàzaƒ IT dla gastronomii (m.in. aplikacji i stron
mobilnych, systemów inteligentnego zarzàdzania restauracjà).

Targi FOOD-to-GO to nie tylko wyposa˝enie dla gastronomii. 7. edycj´ Targów poszerzyliÊmy o ofert´ wyposa˝enia obiektów noclegowych. Polskie wybrze˝e
mo˝e pochwaliç si´ ogromnà bazà hoteli, pensjonatów i domów wczasowych. Dlatego Targi FOOD-toGO powi´kszone zostały o Stref´ BaltRoom. Miejsce
to b´dzie doskonałà przestrzenià do promocji dla
producentów i dystrybutorów wyposa˝enia bran˝y
hotelarskiej.

BaltRoom

Strefa PREZENTACJI i WARSZTATÓW
To okazja udziału
w warsztatach z osobami
znanymi z programów kulinarnych,
autorami ksià˝ek poÊwi´conych gotowaniu
oraz z zawodowymi kucharzami i cukiernikami.
Do współpracy zapraszamy kluczowe osoby
z bran˝y gastronomicznej i cukierniczej, które
dzielà si´ wiedzà i doÊwiadczeniem.
Zapraszamy do aktywnego udziału w budowaniu
programu seminaryjno-konferencyjnego, który jest
doskonałà formà efektywnego dialogu
z konkretnymi odwiedzajàcymi.
Strefa Prezentacji i Warsztatów to nie tylko
mo˝liwoÊç zdobycia wiedzy, ale równie˝
Êwietna okazja do nawiàzania
owocnych kontaktów
biznesowych.

W 2016 roku goÊciliÊmy m.in.:
ⓦ Charles’a Daigneault, finalist´ programu
„MasterChef”
ⓦ Małgorzat´ Weber, Mistrzyni´ Karmelarstwa
Artystycznego
ⓦ Tomasza Dekera, Mistrza Cukiernictwa
ⓦ Krzysztofa Trzópka, Mistrza Cukiernictwa
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STOISKO STANDARDOWE -MODUŁOWE
ⓦ Gotowe wybudowane stoisko w systemie
OCTANORM z fryzem, wysokoÊç 2,5 m.
ⓦ Numer stoiska i napis na fryzie do 20 znaków.
ⓦ Granatowa wykładzina.
ⓦ Stół.
ⓦ Krzesła (6-9 m2 – 2 krzesła; 12m2 – 3 krzesła;
15-18m2 – 4 krzesła).
ⓦ Lada + hoker.
ⓦ Pràd 230V 2kW.
ⓦ Kosz na Êmieci.
ⓦ OÊwietlenie (1 punkt Êwietlny na ka˝de 3m2 stoiska).

Stoisko
Standardowe

Cennik
Stoiska Standardowe (powierzchnia wraz z zabudowà)
Cena promocyjna do 15.10.2016

Cena obowiàzujàca od 16.10.2016

stoisko 6 m2: 2795 zł + VAT

stoisko 6 m2: 3135 zł + VAT

stoisko 9 m2: 3745 zł + VAT

stoisko 9 m2: 4060 zł + VAT

2

stoisko 12 m : 4860 zł + VAT

stoisko 12 m2: 5245 zł + VAT

stoisko 15 m2: 5985 zł + VAT

stoisko 15 m2: 6420 zł + VAT

stoisko 18 m2: 7145 zł + VAT

stoisko 18 m2: 7545 zł + VAT

Dopłata za stoisko naro˝ne – 550 zł + VAT
Dopłata za stoisko półwyspowe – 1000 zł + VAT
Obowiàzkowa, bezzwrotna opłata rejestracyjna* – 195 zł + VAT
*Opłata rejestracyjna obejmuje: standardowy wpis do drukowanego katalogu targowego (500 znaków) wraz z logo, zaproszenia dla goÊci targowych,
1 identyfikator wystawcy na ka˝de 3m2 powierzchni stoiska, 1 katalog targowy, 1 karnet parkingowy, aktywny link do strony internetowej firmy z listy
wystawców targów.

Pakiet PROMOCYJNY
ⓦ Mailing do bazy potencjalnych klientów zawierajàcy informacje o firmie i produktach wraz z logo firmy.
ⓦ Umieszczenie logo firmy na planie hali (rozsyłanym w wersji elektronicznej oraz zamieszczonym w drukowanym katalogu targowym).
ⓦ Postawienie banneru roll-up na terenie hali wystawienniczej.
ⓦ Reklama w katalogu targowym.
Cena – 950 zł + VAT
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MiejsceTargów:

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
AmberExpo
ul. ˚aglowa 11, 80-560 Gdaƒsk

www.amberexpo.pl

Organizator:

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

www.targi.krakow.pl

Kontakt:
Anna Przyborowska-KornaÊ – Komisarz Targów
tel. +48 12 651 95 32
tel. kom. +48 509 926 679
fax +48 12 651 95 22
przyborowska@targi.krakow.pl

www.foodtogo.pl

