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WIODĄCE TARGI W EUROPIE

CENY I TERMINY

Od 1994 roku targi denkmal stanowią najważniejszą platformę spotkań dla
branży ochrony i zachowania zabytków w Europie.

Przy zgłoszeniu do dnia 31 marca 2020 roku
przysługuje 10%-wy rabat od poniższych cen za
niezabudowaną powierzchnię wystawienniczą.

· Różnorodna i bogata oferta prezentowana jest przez liderów rynku oraz
przez średnie i małe firmy konserwatorskie i restauratorskie.

· Międzynarodowy charakter targów gwarantują liczne stoiska narodowe,
oficjalne delegacje z całego świata oraz bogaty program konferencji
i sympozjów z udziałem prelegentów z całego świata.

· Podczas imprezy prezentowanych jest wiele tradycyjnych i unikatowych
technik rzemieślniczych, m.in. w ramach stoisk „Żywe warsztaty”.

· W trakcie targów przedstawiane są możliwości dotyczące edukacji młodej
kadry - od projektów skierowanych do młodzieży, aż po naukę w szkole
zawodowej czy szkole wyższej.

· Przygotowywany w ramach targów denkmal program konferencji to
ponad 200 zorganizowanych wydarzeń, stanowiących okazję do dalszego
doskonalenia zawodowego dla osób z branży.

RÓŻNORODNA OFERTA
· rzemiosło w ochronie zabytków
· materiały i elementy budowlane
· przyrządy budowlane, narzędzia
i maszyny

· konserwacja i restauracja dzieł
sztuki oraz dóbr kultury

· materiały konserwatorskie
i restauratorskie

· narzędzia i wyposażenie techniczne
dla restauratorów

· zachowanie i ochrona zabytków kultury
· technika bezpieczeństwa dla
publicznych i prywatnych obiektów
zabytkowych

· ochrona zabytków archeologicznych
· rewitalizacja miast i wsi
· ochrona zabytkowych ogrodów
i krajobrazów

· elektroniczne przetwarzanie danych,
dokumentacja i inwentaryzacja

· urzędy, instytucje, izby, ministerstwa,
fundacje, zrzeszenia, kościoły

· wydawnictwa branżowe, literatura
fachowa

· edukacja i kształcenie zawodowe
· turystyka a ochrona zabytków
· usługi dla branży
· budownictwo z gliny (zakres
tematyczny targów Lehmbau)

stoisko szeregowe

129,– euro / m²

stoisko narożne

134,– euro / m²

stoisko czołowe

147,– euro / m²

stoisko wyspowe

156,– euro / m²

Obligatoryjne koszty dodatkowe: podatek targowy AUMA
(0,60 euro/m²), zryczałtowana opłata reklamowa - 230,- euro
(wpis do katalogu wystawców drukowanego i online, bezpłatne
zaproszenia dla klientów oraz różne formy reklamy).
Do powyższych cen należy doliczyć należny niemiecki podatek VAT.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są
na stronie:
www.denkmal-leipzig.com/exhibitors

TARGI DENKMAL STANOWIĄ
PLATFORMĘ SPOTKAŃ DLA:
· przedsiębiorców
· pracowni i zakładów konserwacji zabytków
· rzemieślników i restauratorów
· architektów i planistów
· konserwatorów zabytków i przedstawicieli
urzędów

· naukowców
· inwestorów i właścicieli zabytkowych
obiektów

· zasłużonych w ochronie zabytków
· prywatnych inwestorów i osób
zainteresowanych ochroną zabytków

WZROST LICZBY WYSTAWCÓW

WZROST LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH

skontrolowany przez FKM

wraz z odwiedzającymi targi MUTEC

wystawcy spoza
Niemiec

2014

423

21 %

2014

13.100

8%

2016

442

16 %

2016

13.900

11%

2018

447

16 %

2018

14.200

14 %

TOP 5 SPOŚRÓD OBSZARÓW
WYSTAWIENNICZYCH
rzemiosło
w ochronie
zabytków

27 %
25 %

materiały
remontowe
i budowlane

12%

19 %
17 %

edukacja i kształcenie
zawodowe

Zdjęcia: Leipziger Messe GmbH: Tom Schulze

odwiedzający spoza
Niemiec

TOP 5 SPOŚRÓD BRANŻ REPREZENTOWANYCH PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH

usługi świadczone
przez pracownie architektoniczne, biura
inżynierskie, usługi
dot. analizy szkód
budowlanych, ekspertyzy budowlane
zachowanie, restauracja i renowacja
zabytków oraz historycznych budowli

31 %
27 %
12 %
12 %
po 8 %

architekci/planiści/inżynierowie
rzemieślnicy/rzemieślnicy budowlani
restauratorzy i konserwatorzy
urzędy/fundacje/instytucje publiczne
restauratorzy rzemieślnicy/edukacja i kształcenie zawodowe/badania naukowe i rozwój

OCENA WYSTAWCÓW

OCENA ODWIEDZAJĄCYCH

(skala 1-6, 1 = pozytywna, 6 = negatywna)

(skala 1-6, 1 = pozytywna, 6 = negatywna)

Chęć udziału w edycji 2020

1,9

Chęć ponownego odwiedzenia edycji 2020

2,2

Chęć polecenia udziału w tej imprezie innym

1,6

Chęć polecenia udziału w tej imprezie innym

1,9

92%

wystawców pozytywnie oceniło
posiadaną przez osoby odwiedzające targi
specjalistyczną wiedzę związaną z branżą

86%

zadowolonych wystawców, którzy
podczas targów zrealizowali zamierzone
cele

zadowolonych odwiedzających, którzy
zrealizowali zamierzone cele

INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM KONFERENCJI

6.600

osób wzięło udział w ponad 200 wydarzeniach
odbywających się w ramach programu
konferencji podczas trzech dni targowych

Równocześnie odbywają się:

93 % konferencji

Skontaktuj się z nami

Międzynarodowe Targi
Muzealnictwa i Systemów
Ekspozycyjnych
LEHMBAU - Branżowe Targi
Budownictwa z Gliny

uczestników dobrze ocenia jakość programu

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: 22 414 44 71, 73
e-mail: info@targilipskie.pl

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 678-8286
E-Mail: info@denkmal-leipzig.de

www.denkmal-leipzig.com

