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„Targi Lipskie – Partner w internacjonalizacji przedsiębiorstw”  

  Wrocław, 23.06.2015 

Präsentation am 13.05.2011 
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1015 – pierwsza wzmianka o Lipsku jako "urbs Lipzi„ 

1165 – nadanie praw miejskich i targowych przez margrabiego Miśni Ottona Bogatego  

1497 – potwierdzenie przywilejów targowych przez cesarza Maksymiliana I  

1895 – Lipskie Targi Wiosenne jako pierwsze Targi Wzorcowe na świecie 

1916 – powołanie Lipskiego Zarządu Targowego  

1917 – zaprojektowany przez grafika Ericha Grunera symbol targów został po raz pierwszy 
pokazany podczas Lipskich Targów Jesiennych  

1925 – powołanie Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego (UFI) – Targi Lipskie 
należą do grona założycieli  

1991 – założenie Targów Lipskich GmbH 

1996 – oficjalne otwarcie Nowych Terenów Targowych 

2011 – 15-sto lecie Nowych Terenów Targowych 

2015 – jubileusz 850 lat Targów Lipskich

Historia Targów Lipskich
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850 lat Targów Lipskich
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Udziałowcy 

Martin Buhl-Wagner  
Dyrektor Generalny, 

Rzecznik

Zarząd Targów Lipskich

Wolny Kraj Związkowy Saksonia  50 % Miasto Lipsk  50 %
Burkhard Jung 

Nadburmistrz Lipska
Georg Unland  
Premier 
Saksońskie Ministerstwo 
Finansów

Struktura udziałowców Targów Lipskich GmbH

Markus Geisenberger 
Dyrektor Generalny
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*International Cogress and Convention Association,  
** bewertet nach Wirtschaftsleistung, Arbeitsplätze, Bevölkerung und Kaufkraft pro Kopf, *** Meeting- und Eventbarometer 2011

Lipsk jest położony w centralnym punkcie Europy, stąd 
jego szczególna bliskość do rynków Europy 
Środkowej i Wschodniej. 

Nowe Tereny Targowe w Lipsku należą do grona 
dziesięciu największych ośrodków targowych              
w Niemczech oraz do pięćdziesięciu największych na 
świecie. 

Lipskie Centrum Kongresowe CCL jest jednym            
z pięciu ośrodków kongresowych w Niemczech, które 
znalazły się na liście  ICCA* stu najważniejszych 
miejsc kongresowych na świecie. 

Lipsk jest jednym z pięciu najlepszych niemieckich 
miast według rankingu Capital-Ranking** 

Lipsk należy do sześciu najbardziej popularnych miast 
targowych i kongresowych w Europie i na świecie.*** 

W 2011 roku brytyjski „The Guardian“ uplasował Lipsk 
na pierwszym miejscu wśród dwudziestu polecanych 
niemieckich miast. Amerykański  „New York Times“ 
polecał Lipsk jako „31 Places to go in 2010“.

Lipsk jako miasto targowe 
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Targi Lipskie: 

- należą do grona dziesięciu wiodących ośrodków 
targowych i organizatorów targów w Niemczech. 

- są organizatorem międzynarodowych targów 
branżowych, skoncentrowanych na rynku europejskim 
oraz na wybranych rynkach światowych o dużym 
potencjale rozwoju. 

- aktywnie rozbudowują swoje portfolio dbając o 
zrównoważony rozwój. 

- oferują swoim klientom i partnerom usługi targowe                    
w najlepszym stosunku ceny do jakości wśród pierwszej 
dziesiątki niemieckich spółek targowych. 

Targi Lipskie – wiodący organizator z kompleksową ofertą
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Targi Lipskie – wiodący organizator z kompleksową ofertą
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Marka „Growth in Balance“ jest dowodem na to, że 
Targi Lipskie prowadzą transparentny i mierzalny 
system zarządzania zrównoważonym rozwojem spółki.    

W lutym 2010 roku Targi Lipskie jako pierwsza 
niemiecka spółka targowa uzyskały  międzynarodowy 
certyfikat zrównoważonej działalności Green Globe.  

Green Globe  jest uznanym na całym świecie 
certyfikatem przyznawanym w branży turystycznej  
i eventowej.  

Podczas przeprowadzonego audytu zaplanowane 
zostały kolejne cele zrównoważonej działalności spółki.

Zrównoważony rozwój – Growth in Balance
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Stan na grudzień 2014 * V-Ist

157 wydarzeń (łącznie)   

36 targów i wystaw 

88 kongresów / posiedzeń                        

33 eventy                                                  

ok. 9.800 wystawców                                

ok. 1,2 mln odwiedzających (łącznie) 

75,20 mln. € obrotów całego koncernu*  

400 pracowników          
      

Wyniki za rok 2014
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Nowe Tereny Targowe

5 hal 

111.300 m² powierzchni wystawienniczej brutto 

70.000 m² terenów otwartych  

12.500 miejsc parkingowych dla odwiedzających  

2.000 miejsc parkingowych dla wystawców 

200 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych 
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Aktywność na całym świecie – zagraniczne przedstawicielstwa
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Oficjalne przedstawicielstwo Targów Lipskich w Polsce. 
Działalność: 

- pomoc przy wystąpieniu jako wystawca na targach organizowanych przez Targi Lipskie 

- organizacja Polskich Wystąpień Narodowych 

- organizacja wyjazdów grupowych, misji gospodarczych 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z niemieckimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi,  
z przedsiębiorcami oraz z mediami 

- newsletter Targów Lipskich, targów AMI, targów denkmal  

- przedsprzedaż biletów wstępu dla odwiedzających i pomoc przy organizacji wyjazdu 

- sklep online: www.bilety.targilipskie.pl 

- polskojęzyczne strony internetowe: www.targilipskie.pl, www.targi-ami.pl, www.targi-denkmal.pl,  
www.poddostawcy.pl, www.targi-intec.pl, www.targi-terratec.pl, www.targi-enertec.pl 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
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Najbliższe targi: 

www.targilipskie.pl 
/Serwis dla wystawców 
/Aktualne oferty 
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Zrealizowane projekty 2014/2015: 

- misja gospodarcza dla firm kosmetycznych z województwa dolnośląskiego na targi 
CosmeticBusiness 2014 

- misja gospodarcza dla firm przemysłowych z województwa kujawsko-pomorskiego na targi 
Zuliefermesse i Intec 2015 

- Polska Kraj Partnerski na targach Zuliefermesse, denkmal, therapie 

- Polskie Stoiska Narodowe na targach Zuliefermesse, denkmal, therapie, 
Touristik&Caravaning 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
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Misja gospodarcza dla firm kosmetycznych z województwa dolnośląskiego  
na targi CosmeticBusiness 2014

Partnerzy: 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Wrocławskie Centrum 
Transferu Technologii  
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Polskie Stoiska Narodowe na targach denkmal 2014, we współpracy  
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa
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Polskie Stoisko Narodowe na targach Zuliefermesse 2015
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Polskie Stoisko Narodowe na targach Zuliefermesse 2015

Gość specjalny: 

Uwe Albert, burmistrz Lipska
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Misja gospodarcza dla firm przemysłowych z województwa kujawsko-
pomorskiego na targi Zuliefermesse i Intec 2015

Partnerzy: 
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-
Handlowa 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
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Polsko-Saksońskie Spotkania Kooperacyjne „Nowe trendy w automatyzacji 
przedsiębiorstw” 
Misja gospodarcza dla firm przemysłowych z województwa dolnośląskiego 

Partnerzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
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Stoisko dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska na targach Intec 2015

- Stowarzyszenie Klaster 
Innowacyjnych Technologii w 
Wytwarzaniu CINNOTMATECH  

- Pabianicka Fabryka Obrabiarek 
PAFANA 

- Narzędzia Skrawające TOOLS
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Polska Kraj Partnerski na targach therapie 2015 
(w poprzednich latach również na Zuliefermesse i denkmal)

- dofinansowanie dla polskich wystawców z 
budżetu MG 

- bankiet na Polskim Stoisku Narodowym na 
zaproszenie WPHI Ambasady RP w 
Berlinie 

- delegacje z instytucji około biznesowych z 
Saksonii 
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Stan na 16. 06.2015
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vivanti Regionalne Dni Kontraktacji  
Dortmund, 27- 29.06.2015 oraz 03- 05.01.2016

- stanowią jedną z najpopularniejszych imprez 
targowych z zakresu lifestyle'u w swoim regionie 
- nowym właścicielem targów są od 2014 roku 
Targi Lipskie GmbH 

- odbywają się dwa razy w roku, zawsze wiosną 
i jesienią 

- 390 wystawców prezentujących ofertę m.in. 
upominków, rękodzieła, ceramiki stołowej, 
artykułów papierniczych, wyposażenia wnętrz, 
produktów delikatesowych 

- Dortmund oraz cały land Nadrenia Północna-
Westfalia posiada dużą siłę nabywczą, co jest 
ważnym atutem dla polskich wystawców, 
gotowych na współpracę z odbiorcami z Niemiec 
oraz z Holandii i Belgii.  
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- prezentacja trendów zegarków, biżuterii, półfabrykatów, 
kamieni szlachetnych i półszlachetnych, maszyn, urządzeń 

- sprawdzone miejsce przedświątecznych kontraktacji      

- 220 wystawców z całej Europy, w tym 3 firm z Polski  

- 3.800 odwiedzających z branży, 70% stanowili właściciele 
zakładów i sklepów jubilerskich    

- równocześnie: Cadeaux Branżowe Targi Upominków 
i Wyposażenia Wnętrz oraz Comfortex Branżowe Targi 
Aranżacji Wnętrz

Dni Zegarków i Biżuterii 
05-07.09.2015 
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Wystawa Modelarstwa, Kreatywnego Hobby, Gier i Zabawek  
02- 04.10.2015

- największa w Europie Środkowej impreza targowa 
skierowana do miłośników kreatywnego hobby, 
modelarstwa, kolejek elektrycznych, gier i zabawek 

-  w 2015 roku odbędzie się 20-sta edycja targów 

- 658 wystawców z 13 krajów, w tym 5 firmy z Polski 
(Adammed, Rare Birds oraz GPM, Świat Modeli) 

- liczba odwiedzających: prawie 100.400 osób 

- targom towarzyszą liczne pokazy, warsztaty i akcje 
specjalne m.in.: pokazy i zawody modeli samochodów, 
ciężarówek, pokazy latawców w locie oraz szereg innych 
atrakcji
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Lipski Festiwal Designu - DESIGNERS' OPEN od 2005 odbywa się co roku i jest istotnym 
wydarzeniem dla świata designerskiego z różnych branż  

- 2014:  250 wystawców, w tym 8 firm z Polski i 13.000 odwiedzających 

Zakres tematyczny:  
- DO/Fashion & Accessories 

- DO/Interior & Furniture 

- DO/Research & Industry  

- DO/Architecture  

- DO/Spots 
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Polish Designers at DESIGNERS' OPEN



www.leipziger-messe.dewww.leipziger-
messe.de

• Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych 
Budowli denkmal Moskwa odbywają się w cyklu dwuletnim (przemiennie z denkmal Lipsk)  

• targi ochrony i zachowania zabytków - w tym historycznych budowli, zabytków 
przemysłowych, obiektów kultury i sztuki oraz odnawiania i rewitalizacji miast  

• łączą w sobie prezentację przedsiębiorców z branży, pokazy sztuki konserwatorskiej i 
restauratorskiej, merytoryczny program konferencyjny oraz przyznawanie licznych nagród  

• wspólnym celem wszystkich uczestników jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  
• organizowane są pod patronatem wszystkich najważniejszych moskiewskich instytucji m.in. 

Miasto Moskwa, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Stowarzyszenia Restauratorów, 
Stowarzyszenia Architektów Federacji Rosyjskiej oraz ICOM i ICOMOS. 

• Wyniki 2013: 60 wystawców z 5 krajów, w tym 5 wystawców z Polski 
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Obszary wystawiennicze: 
• narzędzia, osprzęt i materiały do restauracji i badań archeologicznych - konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki oraz dóbr kultury 
• rzemiosło w ochronie zabytków 
• muzeum i sprzęt wystawienniczy, systemy ochrony 
• nowa architektura na bazie starych budowli - analiza materiałów 
• techniki informatyczne, software 
• edukacja i praktyki, placówki naukowe 
• agencje publiczne, instytucje, muzea, instytucje charytatywne i stowarzyszenia - turystyka i usługi 
• wydawcy i media

denkmal Moskwa

denkmal Lipsk 
Europejskie Targi Konserwacji i 
Restauracji Zabytków oraz Renowacji 
Starych Budowli 
Termin: 10 - 12 listopada 2016 
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Branżowe Targi Techniki Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji  
i Automatyzacji efa stanowią najważniejszą w Niemczech wschodnich imprezę wystawienniczą 
dla branży elektrotechniki oraz automatyzacji budynków.  

Wyniki ostatniej edycji w 2013: 
Powierzchnia wystawiennicza brutto: 19.500 m² 

Wystawcy:   201 

Odwiedzający:                           18.600 

Zakres tematyczny: 

• instalacje i technika dla obiektów 
• sprzęt elektrotechniczny 
• oświetlenie 
• ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja 
• techniki energetyczne, automatyzacji, nadawczo - odbiorcze, techniki ochrony i zabezpieczeń 
• przyrządy pomiarowe, narzędzia 

28-30.10.2015
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Branżowe Targi Gastronomii i Przemysłu Spożywczego, jedno z ważniejszych spotkań  
branży gastronomicznej i przemysłu spożywczego w Niemczech. 
Są jedyną imprezą targową dla branży gastronomicznej w Niemczech wschodnich. 

Zakres tematyczny: 

- technika, urządzenia i rozwiązania systemowe dla gastronomii,  
- wyposażenie i wystrój wnętrz, 
- porcelana, szkło, sztućce, 
- meble ogrodowe, tarasowe oraz inne wyposażenie zewnętrzne,  
- wyposażenie piekarni i cukierni, masarni 
- rozwiązania dotyczące opakowań do żywności na wynos oraz rozwiązania dla transportu 

żywności,  
- żywność i napoje, 
- produkty regionalne.
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Udział w Forum Produktów Regionalnych

Gotowe stoisko: 

- powierzchnia wraz z zabudową 9 m2 (3 x 3m)  

- napis na fryzie 

- obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 

- zryczałtowaną opłatę reklamową 

- niemiecki podatek targowy AUMA
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26. Międzynarodowe Targi Turystyki i 
Caravaningu Lipsk, 18 – 22 listopada 2015

Wyniki ostatniej edycji: 

1 000              wystawców, 
60 000            odwiedzających 

——————————————————— 
Dni tematyczne 2015: 

Środa: Dzień caravaningu i urlopów rodzinnych 
Czwartek: Dzień seniora 
Piątek: Dzień zdrowia 
Sobota: Dzień ucznia i studenta 
Niedziela: Dzień zabaw dla małych i dużych dzieci 

——————————————————— 

Targi T&C cieszą się ogromną popularnością wśród przedstawicieli branży turystycznej i należą obok 
ITB do największych targów turystycznych w Niemczech. Podczas targów obok klasycznych ofert 
turystycznych prezentowana jest bogata oferta z zakresu caravaningu i campingu. 
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Oferta specjalna przedstawicielstwa: 
Organizacja Polskiego Stoiska Narodowego

• powierzchnię wystawienniczą 

• zabudowę stoiska 

• wydruk wielkoformatowy o powierzchni 5 m2 

• wspólne zaplecze kuchenne i magazynowe 

• 2 wejściówki dla wystawcy 

• działania promocyjne i PR przed targami 

• opiekę organizacyjną
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 - największe targi konsumenckie w Niemczech  

- 1.100 wystawców, w tym 10 firm z Polski 

- 176.000 odwiedzających 

- średnio każdy  z odwiedzających wydał 112,00 euro 

Zakres tematyczny: 

- wszystko do domu i ogrodu,  
drobne wyposażenie wnętrz, akcesoria łazienkowe, 
okna, dachy, bramy i ogrodzenia sprzęt ogrodniczy, 
donice, kosmetyki, biżuteria. 

- sprzęt sportowy i akcesoria  

- promocja regionów, produkty regionalne 

„Góry wzywają” motto tegorocznych targów

Lipskie Targi Dom - Ogród - Rekreacja
  
13 - 21.02.2016



www.leipziger-messe.de

Równolegle odbywają się:
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- jedyne w 2016 roku targi samochodowe w Niemczech i największe w Europie 
Środkowo-Wschodniej 

- cykl dwuletni 
- oferta obejmuje wszystkie sektory motoryzacji i produktów dla tej branży 
- wśród wystawców obecne są m.in. wiodące koncerny motoryzacyjne prezentujące 
światowe, europejskie i niemieckie premiery aut, firmy usługodawcze z zakresu 
personalizacji, tuningu i alternatywnych źródeł napędu oraz producenci części  
i akcesoriów. 

Wyniki 2014:  
- 240 wystawców z 18 krajów, w tym: Audi, Opel, Citroen, Subaru, Kia, Jaguar, Nissan, 
Land Rover, Volkswagen, Porsche 
- 242 000 odwiedzających w tym 19 000 z Polski i Czech

Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI
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Zakres tematyczny targów AMI: 

− samochody osobowe 
− transportery, lekkie samochody użytkowe 
− oldtimery 
− tuning i personalizacja  
− części i akcesoria  
− mobilna rozrywka, komunikacja i nawigacja 
− produkty, usługi i rozwiązania dla zrównoważonej mobilności miejskiej 
− pojazdy dwu- i trzykołowe 
− środki pielęgnacyjne oraz smary samochodowe 
− usługi wokół samochodu 
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Eventowy charakter: 
- tory off road 

- jazdy próbne onad 70 modelami aut 

- kursy oszczędnej jazdy 

- szkółka jazdy dla dzieci



www.leipziger-messe.de

50 premier samochodów,  
w tym niemieckie,  
europejskie i światowe. 
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Akcje dla odwiedzających prowadzone przez Targi Lipskie Polska: 
 
- kampania reklamowa w prasie drukowanej i internecie (motoryzacyjne i regionalne 
   - konkursy dla czytelników (gadżety, bilety wstępu, wyjazd na targi) 
 
- wsparcie dla grup zorganizowanych i szkół 
   - bezpłatne bilety dla opiekunów 
   - kontaktowanie ze sprawdzonymi biurami podróży 

 
-  sprzedaż biletów w sklepie on-line oraz w Empik’ach i na E-Bilet.pl   

- wsparcie przy organizacji zwiedzania fabryk BMW lub Porsche, zlokalizowanych w okolicy 
Lipska 



International Trade Show 
and World Congress

3 to 6 May 2016 Leipzig, Germany



Międzynarodowe Targi Protetyki, Ortotyki, Techniki Ortopedycznej, 
Terapii Kompresyjnej i Technik Rehabilitacyjnych

Zakres tematyczny: 
− technika ortopedyczna i protetyczna 
− obuwie ortopedyczne i podologia 
− sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny 
− specjalistyczna odzież i bielizna 
− pomoce i urządzenia dla inwalidów narządu ruchu 
− wyposażenie gabinetów i zakładów ortopedycznych 
− artykuły sanitarne i środki pomocnicze 

Wyniki targów OTWorld w 2014 roku: 
- wystawcy: 548 firm z 38 krajów, w tym 11 firm z Polski 
- powierzchnia brutto: 42.000 m2 odwiedzający: 20.400 z ponad 80 krajów



www.leipziger-messe.de

Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego 
Monachium, 08. - 09.06.2016



www.leipziger-messe.de

- jedna z wiodących imprez targowych dla branży  kosmetycznej 

- prezentacja surowców, opakowań, konfekcjonowania, produkcji    
kontraktowej i tworzenia marek własnych, a także technologii 
produkcyjnych i maszyn 

- ponad 400 wystawców z 24 krajów, w tym 10 wystawców z 
Polski    

- Infopoint Poland organizowany przez WPHI Ambasady RP w 
Berlinie                                   

- prezentacja Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego na 
temat struktury i rozwoju polskiego rynku kosmetycznego 

- prezentacja firmy Passage Cosmetics Laboratory 
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Kontakt dla Państwa: 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 

Magdalena Dziemidek 
Małgorzata Chomiuk 
Sylwia Petrażycka 

ul. Bagno 2/112 
00-112 Warszawa 
tel.: 22 414 44 71, 72, 73 

info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 
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