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INFORMACJE ORGANIZACYJNE – POLAGRA PREMIERY 2023 
 

1. TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW                        

 Termin targów:  13-15.01.2023 

 Godziny otwarcia targów:  

  dla wystawców:  13.01.2023    8:00 – 19:00  

                                       14.01.2023    8:00 -  19:00 

                                       15.01.2023    8:00 -  19:00 

  dla zwiedzających:  9:00 – 16:00  

 

2. OKRESY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA  

 

PAWILON 

5, 5A, 6 

MONTAŻ  

 STOISK 

10-11.01.2023 

7:00 – 19:00 

 

12.01.2023 

7:00 – 22.00 

DEMONTAŻ STOISK 
16-17.01.2023 

7:00 – 19.00 

 
*W dniu 15.01.2023 od godz. 16.30 na teren MTP możliwy będzie tylko wjazd niżej wymienionych pojazdów: 

 pojazdów ciężarowych o ładowności do 8 t i długości do 8 m, bez przyczep; 

 pojazdów dostawczych; 

 samochodów osobowych. 
 

3. KARTY WSTĘPU/WJAZDU W OKRESIE MONTAŻU / DEMONTAŻU 

Konieczne jest pobranie bezpłatnych kart wstępu/wjazdu na okres montażu i demontażu dla osób wykonujących stoisko.                        

W tym celu należy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się pod poniższym linkiem: 

https://rejestracja.tobilet.pl/pl/polagra-premiery-2023-karta-montaz-demontaz/ 

 
Po poprawnym wypełnieniu formularza karty wstępu/wjazdu na okres montażu i demontażu zostaną przesłane na podany w formularzu adres e-mail. 

 

 

4. DOKUMENTY WSTĘPU oraz STAŁĄ KARTĘ WJAZDU na teren MTP dla WYSTAWCÓW – należy pobrać z indywidualnego 

konta w STREFIE WYSTAWCY (www.strefawystawcy.pl) w zakładce DOKUMENTY -> DOKUMENTY WSTĘPU. 

W ramach opłaty zgłoszeniowej Premium przysługuje 1 karta wjazdu. 

W ramach opłaty zgłoszeniowej Standard nie ma karty wjazdu. Można ją domówić w STREFIE WYSTAWCY w zakładce SKLEP 

 

5. WJAZD na teren MTP 

 Stała karta wjazdu – uprawnia do wielokrotnego wjazdu i parkowania na terenie MTP w okresie trwania targów (do 

godz. 19:00) oraz w okresie montażu i demontażu (do godz. 22:00. 

 

6. ZASADY WJAZDU NA TEREN MTP 

 MONTAŻ STOISK: (10-12.01.2023r.): wjazd pojazdów na teren MTP następuje na podstawie: zlecenia dostawy 

eksponatów, karty wjazdu montaż/demontaż (samochody ciężarowe i dostawcze) oraz na podstawie posiadanej karty 

wystawcy (samochody osobowe). 

 TARGI: (13-15.01.2023r.): wjazd samochodem osobowym na teren MTP następuje na podstawie stałej karty wjazdu 

(okazanej wraz z kartą wystawcy).  

 DEMONTAŻ STOISK: (16-17.01.2023r. oraz 15.01.2023 po godzinie 16.30): wjazd pojazdów na teren MTP następuje na 

podstawie zlecenia odbioru eksponatów, karty wjazdu montaż/demontaż (samochody ciężarowe i dostawcze) oraz 

karty wystawcy (samochody osobowe). 

 

 

! Zalecamy wydrukowanie dokumentów z zakładki DOKUMENTY (kart wystawcy, wjazdu) przed przyjazdem na targi 

POLAGRA PREMIERY 

https://rejestracja.tobilet.pl/pl/polagra-premiery-2023-karta-montaz-demontaz/
http://www.strefawystawcy.pl/
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7. PARKING  – ul. Matejki, Green Parking 

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu MTP przy ul. Matejki (300m od terenów targowych). Także dla samochodów 

ciężarowych, czekających na demontaż. 

 

8. ZABUDOWA STOISKA 

 Powierzchnia niezabudowana jest to przestrzeń pusta bez ścianek granicznych, wykładziny, wyposażenia i przyłączy 

technicznych. Zamówienia na usługi techniczne należy złożyć poprzez platformę STREFA WYSTAWCY (ceny wzrosną na 

15 dni przed targami, tj. od 30.12.2022r.). 

 KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI INDYWIDUALNEGO STOISKA 

Michał Czurak – Kierownik Sekcji Projektowania Stoisk IDEAEXPO MTP, tel. 603 590 629;  michal.czurak@grupamtp.pl 

 

 Konieczna jest akceptacja projektu stoiska  w przypadku  indywidualnej, własnej zabudowy (wykonawca inny niż 

IDEAEXPO MTP). 

Wykonawca stoiska jest zobowiązany nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem budowy stoiska przesłać do akceptacji 

koordynatora rejonu (patrz tabela poniżej) projekt zabudowy oraz oświadczenie wykonawcy. 

 

R
EJ

O
N

 II
I 

PAWILON 5, 5A, 6 

KOORDYNATOR 

REJONU 

rejon3@grupamtp.pl  

przemyslaw.krawczyk@grupamtp.pl 

 
691 024 328 

konrad.czyz@grupamtp.pl 

 

 

691 024 335 

 

9. USŁUGI TECHNICZNE 

W przypadku własnej zabudowy (innej niż IDEAEXPO MTP) usługi techniczne, należy zamówić poprzez platformę STREFA 

WYSTAWCY (www.strefawystawcy.pl): 

 usługi elektryczne, usługi transportowo-przeładunkowe i przechowywania, wodno-kanalizacyjne, dostaw sprężonego 

powietrza, podwieszania linek, meble, AGD, pozostałe akcesoria i wyposażenie, a także reklama i promocja, usługi 

najmu personelu pomocniczego, itd. 

 Usługi transportowo-przeładunkowe i przechowywania: 

Kontakt - Tomasz Strojwąs, tel. 603 411 641, e-mail: tomasz.strojwas@grupamtp.pl. 

 

10. ZAKWATEROWANIE w Poznaniu:  

   Dział Zakwaterowania WTC Poznań, tel. 609 678 321, 61 865 38 69,  e-mail: hotele@wtcpoznan.pl 

 

Uwaga: 

Warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej i rozpoczęcia prac montażowych jest uregulowanie przed 

rozpoczęciem targów POLAGRA PREMIERY 2023 opłaty za zgłoszenie wystawcy i pełnej należności za 

udostępnioną powierzchnię.  

Faktury znajdują się w Strefie Wystawcy  zakładka FAKTURY / PRO FORMY. 

 

Informujemy, że MTP nie bierze odpowiedzialności za pozostawione mienie na stoisku wystawcy. 
 

 

OPIEKUN WYSTAWCÓW 
Liliana Biegoń 

liliana.biegon@grupamtp.pl 
Tel. 691 021 911 

DYREKTOR PROJEKTU 
Łukasz Rachubiński  

lukasz.rachubinski@grupamtp.pl 
Tel. 693 029 285 

PR 
Paulina Kajewska 

paulina.kajewska@grupamtp.pl 
Tel. 609 783 134 

OPIEKUN ZWIEDZAJĄCYCH 
Gabriela Wesołek 

gabriela.wesolek@grupamtp.pl 
Tel. 603 411 315 

 

OBSŁUGA WYSTAWCÓW 
W CZASIE TRWANIA TARGÓW 

Biuro Obsługi Targów, pawilon 5 
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