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Szanowni Państwo!

Serdecznie  zapraszamy  do  odwiedzenia  tegorocznej  edycji  Wystawy  Modelarstwa,  Kreatywnego
Hobby, Gier i Zabawek  modell-hobby-spiel -  największej  w Europie Środkowej imprezy targowej dla
miłośników  kreatywnego  hobby,  modelarstwa,  kolejek  elektrycznych,  gier  
i zabawek. 
Targi  modell-hobby-spiel  organizowane są  w Lipsku na  jednych z  najnowocześniejszych na  świecie
terenów wystawienniczych o łącznej powierzchni ponad 102 500 m². Przestronne i nowoczesne wnętrza
hal są idealnym miejscem prezentacji  najnowszych produktów wiodących producentów gier,  zabawek i
modeli. W tym roku swoją najnowszą ofertę zaprezentuje i odda do testowania ponad 654 wystawców z
13 krajów. Ciekawe aranżacje stoisk, bajeczne pokazy oraz specjalnie przygotowany program ramowy
pozwolą całym rodzinom na wspaniałą zabawę. 

Tegoroczne atrakcje  dodatkowe z pewnością zadowolą najbardziej  wymagających odwiedzających:  od
wspólnego majsterkowania,  malowania,  tworzenia  decupage,  przez  rywalizację  w  grach  planszowych,
udział  w  konkursach  zręcznościowych,  budowanie  najnowocześniejszymi  klockami  oraz  zabawy
drukarkami 3D.

Targi modell-hobby-spiel uznawane są przez producentów za najlepszą okazję do przedstawienia swoich
premier szerokiej publiczności - oddanie ich w ręce konsumentów i obserwowanie reakcji oraz zbieranie
pomysłów na udoskonalenie swoich produktów. Dla odwiedzających stanowi to niepowtarzalną okazję na
zabawę  nowościami  rynkowymi,  ale  także  na  dokonanie  zakupów  bezpośrednio  u  producentów,  czy
dystrybutorów.  Czas  odbywania  się  targów  to  również  doskonały  moment  na  realizację  zamówień
przesłanych do św. Mikołaja, po bardzo korzystnych cenach. 

Tu znajdziesz:
• modele kolejek elektrycznych i wystawy makiet
• specjalne pokazy modeli samochodów, samolotów i statków
• największy w Europie zadaszony tor wyścigowy
• modele kartonowe i plastikowe
• gry planszowe i karciane
• wspólne majsterkowanie, malowanie i inne prace ręczne
• porady i triki w fotografii cyfrowej
• florystyka, home-decor, ręcznie robiona biżuteria
• filatelistykę i numizmatykę
• druk i scanning 3D
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• Geocaching
• Konkurs „Niemiecki Mistrz Yo-Yo”

Tegorocznym atrakcjami specjalnymi będą:

• origami oraz nano-origami
• biżuteria z banknotów czy rzeźby ze sztućców
• kurs rysowania komiksów Manga

Zdjęcia i filmy z poprzedniej edycji.

Bilety wstępu na targi dostępne są naszym sklepie internetowym: www.bilety.targilipskie.pl w cenach:

Bilet normalny jednodniowy 46,00 zł
Bilet ulgowy/grupowy jednodniowy* 36,00 zł
Bilet normalny na całe targi 80,00 zł

*  bilet  ulgowy  przysługuje  uczniom i  studentom na  podstawie  ważnej  legitymacji  oraz  emerytom,  rencistom i  osobom
niepełnosprawnym. 
* bilet grupowy – powyżej 10 osób.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.targilipskie.pl oraz naszym profilu na
Facebooku, jak również na: www.modell-hobby-spiel.de 

Zachęcamy  do  śledzenia  stron  poświęconych  grom  planszowym:  www.boardtime.pl  
oraz www.swiatgierplanszowych.pl, tam pojawiają się najnowsze informacje o naszych targach. 
Wszystkich naszych miłośników z opolskiego zapraszamy do słuchania Radia Doxa, na antenie tego radia
organizowane będą konkursy, w których do wygrania będą m.in. wejściówki na targi.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Chomiuk
Manager ds. targów
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 

http://www.modell-hobby-spiel.de/impressionen
http://www.swiatgierplanszowych.pl/
http://www.boardtime.pl/
http://www.modell-hobby-spiel.de/
http://www.targilipskie.pl/
http://www.bilety.targilipskie.pl/

	

