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 „Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie 
od blisko 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, 
stąd w naszym portfolio jest aż 100 imprez targowych. 

Lubimy się też dobrze bawić, dlatego z powodzeniem organizujemy autorskie 
mega eventy dla fanów lotnictwa, motoryzacji, gier komputerowych i jeździectwa. 
Przez lata byliśmy „polskim oknem na świat” i kojarzyliśmy się głównie z organizacją 
targów, ale spektrum naszej działalności jest o wiele szersze. Dziś, poza uznanymi 
w świecie biznesowymi imprezami targowymi organizujemy kongresy, konferencje, 
wydarzenia kulturalne, sportowe, w tym megaeventy, które rocznie przyciągają 
ponad 1 mln gości z całego świata. To co nas wyróżnia to ranga, zasięg i jakość 
organizowanych wydarzeń. 

Dążymy do tego, by kreować i obsługiwać najbardziej wpływowe i najciekawsze 
wydarzenia w wybranych branżach i tematach w Polsce i Europie Środkowo 
- Wschodniej. Takie, na które chcą przyjeżdżać decydenci i uczestnicy. 
Takie, które się pamięta przez cały rok.”

GRUPA MTP

Nasze obiekty: Nasze rozwiązania :



WYSTAWCÓW

NOWOŚCI

PROFESJONALISTÓW 
Z 46 KRAJÓW*

POWIERZCHNI 
WYSTAWIENNICZEJ BRUTTO

PREMIER RYNKOWYCH

* dane dla bloku targów: 
   INSTALACJE, SAWO, SECUREX (23-26.04.2018)
  

146 
AUTOKARÓW 
W AKCJI
AUTOKAROWEJ



PARTNERZY 



ZWIEDZAJĄCY

INSTALATOR

PROJEKTANT

INWESTOR

DYSTRYBUCJA

30.000 profesjonalistów 
z 46 krajów świata



ZWIEDZAJĄCY TARGI

WIELKOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

ŚLĄSKIE

                                                    27%

                     15%

        9%

  7%

  7%

PONAD 70% ZWIEDZAJĄCYCH JEST SPOZA WIELKOPOLSKI 

* dane dla targów INSTALACJE 2018



ZWIEDZAJĄCY TARGI

*min.: Inżynieria i doradztwo, materiały budowlane

 Gazownie, elektrociepłownie, PEC 14%

Instalatorzy 34%

**dane dla targów INSTALACJE 2018

Studia projetkowe, architekci instalacji 11%
Inwestorzy 8%

Generalni wykonawcy, firmy budowlane 7%
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9% 9%

3%

Dystrybutorzy i importerzy produktów instalacyjnych 21%

Indywidualni odbiorcy 5%



GRUPY ZWIEDZAJĄCYCH

INSTALATOR PROJEKTANT INWESTOR DYSTRYBUCJA



PRZYJAZDY AUTOKAROWE

2014 2016

LICZBA  AUTOKARÓW

98
120

2018

146



DLA INSTALATORA

Uzupełnieniem szerokiej oferty Wystawców po raz szósty, 
będą Mistrzostwa Polski Instalatorów. Liczyć się będzie nie 
tylko czas, ale również precyzja montażu. Mistrz Instalatorów 
opuści targi nowym samochodem dostawczym.   

Konferencje:
          Standardy jutra 
          w technice grzewczej

          IV Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, 
          Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji 

          Branża chłodnicza w obliczu obecnych 
          uregulowań prawnych 

          Obowiązujące wymagania stawiane urządzeniom 
          wentylacyjnym i klimatyzacyjnym.



DLA HANDLU / DLA INWESTORA

Ponad 30 000 profesjonalistów 
z branży instalacyjno budowlanej z kraju i zagranicy 
jest zapraszanych na Targi Instalacje

Handlowcy otrzymują pakiet informacji 
o ofercie i nowościach wystawców,

Zaproponowane udogodnienia umożliwią gościom 
odbywanie spotkań kontraktacyjnych 

w komfortowych warunkach.     



DLA PROJEKTANTA

Łazienka PRO
strefa spotkań z producentami, właścicielami 
firm handlowych, architektami, 
projektantami oraz wykonawcami

Galeria INNOWACJI
Przez cały czas trwania targów Instalacje oraz Łazienka 
PRO, zwiedzający mogli zwiedzić przygotowaną przy tej 
okazji GALERIĘ INNOWACJI. To wystawa produktów, które 
pokazują jak rozwija się rynek profesjonalnych rozwiązań  
do łazienek i nie tylko 



ŁAZIENKA PRO

strefa spotkań z: 
    producentami
    właścicielami firm 
    handlowych
    architektami
    projektantami
    wykonawcami



PROGRAM VIP

komunikacja
zaproszenia
targi
strefa vip
wieczór branżowy



WYSTAWCY

300

352

372



ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW

ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII

TECHNIKA 
GRZEWCZA

KLIMATYZACJA, 
WENTYLACJA 

I CHŁODNICTWO

TECHNIKA 
OBIEKTOWA

TECHNIKA 
GAZOWNICZA

ŁAZIENKA PRO



ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Moc Hybrydy
Fotowoltaika
Pompy ciepła



PLAN EKSPOZYCJI 
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PROMOCJA TARGÓW

telemarketing

direct mailing

reklamy prasowe

bezpośrednie zaproszenie 

magazyn Wszystko Działa

zaproszenia elektroniczne

media społecznościowe



MAGAZYN „WSZYSTKO DZIAŁA!”

Magazyn wydawany przez Grupę MTP 
organizatora targów Instalacje we 
współpracy z ZHI

Dwumiesięcznik „Wszystko Działa! Magazyn 
Nowoczesnego Instalatora” jest przydatny
i inspirujący po godzinach pracy 

 sprawdzone porady od doświadczonych instalatorów
 nowoczesne rozwiązania i technologie proponowane przez firmy
 przyjacielskie relacje między instalatorami
 nowe idee, pomysły i trendy do wypróbowania na rynku usług
 nowości i trendy w branży
 męskie tematy dla relaksu

Nakład: 5 000 egzemplarzy



MAGAZYN „WSZYSTKO DZIAŁA!”

Dystrybucja magazynu przez:
 bezpośrednią wysyłkę pocztową do liderów branży – 350 egzemplarzy 
 bezpośredni kontakt podczas imprez targowych – 300 egzemplarzy
 sieć hurtowni zrzeszonych w ZHI – 4 300 egzemplarzy

Kierunki rozwoju czasopisma:
 Lepsze poznanie potrzeb grupy docelowej – instalatorów
 Zwiększanie zaangażowania czytelników/instalatorów
 Dopasowanie treści do grupy docelowej, większy nacisk na praktykę

   użyteczność, prosty przekaz
 Skorzystanie z wiedzy/ praktycznych doświadczeń specjalistów hurtowni
 Prezentacja przykładów konkretnych realizacji
 Rozwój treści lifestylowych
 Rozwój wersji elektronicznej czasopisma i jego dostępności

 Wsparcie działań na Facebooku
 Ponad 600 obserwujących! 

Aktualne i archiwalne wydanie gazety dostępne 
na www.wszystkodziala.pl



ZŁOTY MEDAL MTP 

Formuła konkursu o Złoty Medal MTP umożliwia
efektywną  promocję przed, w czasie i po targach    

Rozstrzygnięcie konkursu miesiąc przed targami

Szeroka promocja laureatów

Prezentacja zwycięzców na ekskluzywnych 
stoiskach – Strefa Mistrzów

Konkurs specjalny „Złoty Medal – Wybór Konsumentów”

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
nagród na polskim rynku, która jest przyznawana 
– po wnikliwej  ocenie ekspertów – innowacyjnym 
produktom najwyższej jakości.     



ZŁOTY MEDAL MTP 

22 Złote Medale 
na targach INSTALACJE 2018



WSPÓŁPRACA MEDIALNA M.IN.



STREFA WYSTAWCY

PLATFORMA INTERNETOWA 
DLA WYSTAWCÓW

Platforma stworzona by poprzez stronę 
www.strefawystawcy.pl klienci mogli zamawiać usługi 
dodatkowe potrzebne do przygotowania udziału 
w targach. Dla wsparcia marketingowego powstał 
katalog produktów publikowany w internecie. 

Dodatkowo platforma umożliwia przeglądanie 
złożonych i przyjętych zamówień wraz 
z podglądem wystawionych faktur.



Stoiska targowe to nasza specjalność
Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z kompleksowej oferty w zakresie budowy 
stoisk przez targowy zespół IDEAEXPO.MTP. 

Wyróżnia nas 30 lat doświadczeń, przekładające 
się na blisko 6000 stoisk budowanych rocznie.

IDEAEXPO



GARDEN CITY

Pięć designerskich 
restauracji na terenie 
Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

Każde wnętrze powstało 
w odmiennej stylistyce
i w subtelny sposób 
nawiązuje do smaków.

 

Basillico
Tabasco
Saffron
Vanilla
Cinnamon



CITY MARKETING

Pięć designerskich 
restauracji na terenie 
Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

Każde wnętrze powstało 
w odmiennej stylistyce
i w subtelny sposób 
nawiązuje do smaków.

 

Basillico
Tabasco
Saffron
Vanilla
Cinnamon



POZNAŃ CONGRESS CENTER

 Poznań Congress Center to 
nowoczesne centrum kongresowe, 
wystawiennicze i widowiskowe 
należące do Grupy MTP.

Zróżnicowane architektonicznie 
wnętrze umożliwia organizację 
wydarzeń o różnorodnym 
charakterze. Od spotkań 
biznesowych dla kilkunastu 
osób aż po eventy, w których 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy 
uczestników.

Duży wybór hoteli w okolicy 
centrum kongresowego, bliskość 
lotniska i dworca kolejowego 
oraz bogata oferta 
kulturalno-sportowa miasta
 sprawia, że jest to idealne miejsce 
dla profesjonalnych konferencji, 
kongresów, targów czy eventów.



MOTORSHOW






DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
www.grupamtp.pl

tel. +48 61/869 20 00
info@grupamtp.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000202703, 
NIP: 777-00-00-488 / REGON 004870933

Nasze obiekty: Nasze rozwiązania :
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