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Targi Rolnicze  
wraz z Międzynarodową Wystawą Małych Zwierząt Hodowlanych  

„Robert Oettelschau“ 

Miejce: Löbau (Niemcy) 

Termin: 01-03.11.2013 r. 

Bezpłatny udział dla polskich wystawców 

 

 

Szanowni Państwo, 

w ramach projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska – Saksonia 2007-2013, zaplanowano w 
terminie od 1 do 3 listopada 2013 r. Targi Rolnicze połączone z Międzynarodową Wystawą 
Małych Zwierząt Hodowlanych „Robert Oettelschau“. Targi odbędą się w Hali Targowej w 
Löbau (Niemcy, 30 km od Zgorzelca, Adres: ul. Görlitzer Straße 2, 02708 Löbau) 

 
 
Korzyści dla polskich wystawców 

 Bezpłatne stoisko o pow. ok. 4 m² wewnątrz hali targowej 

 Bezpłatna możliwość wystawienia się we własnym mobilnym stoisku na zewnątrz hali 
targowej 

 Możliwe jest uczestnictwo: 1-dniowe lub 2-dniowe lub 3-dniowe 

 Nie ma wymogu uczestnictwa przez całe 3 dni targów 

 Koszt przyjazdu i wyjazdu na targi ponoszą wystawcy 

 Możliwość zaprezentowania się na terenie polsko-niemieckiego pogranicza, a tym 
samym możliwość zdobycia nowych kontaktów i klientów międzynarodowych 

 
 
Zakres tematyczny targów 

 produkty tradycyjne i regionalne,  

 żywność regionalna, ekologiczna i organiczna,  

 miody, wyroby mleczarskie, 

 wina i browary regionalne, 

 wyroby twórców ludowych, 

 lokalne instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

 hodowcy małych zwierząt hodowlanych 
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Termin zgłoszeń 
01.10.2013 r. 
Prosimy przesyłać zgłoszenia drogą mailową bądź faksem pod: 

 E-mail: adittrich@core-consult.de 

 Faks: 0049 351 40 76 76 77 
 

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje: 
 Termin przyjazdu 
 Termin wyjazdu 
 Rodzaj prezentowanego produktu/produktów 
 Informacja nt. preferowanego miejsca wystawiania się: hala targowa czy na zewnątrz hali 

targowej 
 Dane kontaktowe wystawcy: Imię, Nazwisko, Instytucja, Telefon, Adres, Email, Faks 

 
 
Informacje organizacyjne 

 Początek możliwości przygotowywania stoiska: 30.10.2013 r. w godz. od 16.00-21.00 
 Przygotowywanie stoisk w terminie innym niż 30.10.2013 r. wg indywidualnych ustaleń z 

instytucją przeprowadzającą targi 
 Możliwości wyjazdu z targów i opuszczania stoisk wg indywidualnych ustaleń z instytucją 

organizującą targi 
 Godziny otwarcia targów:  

01.11.2013: od godz. 13.00-18.00 
02.11.2013: od godz. 9.00-17.00 
03.11.2013: od godz. 9.00-15.30 

 
 
Kontakt i dalsze informacje: 
Agata Dittrich 
Tel: 0049 351 40 76 76 74 
Email: adittrich@core-consult.de 

 

 

 

 

 

 


