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Organizatorem Targów BookGame jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. – obecna od ponad dwudziestu
pięciu lat w branży targowo-kongresowej – największy na południu kraju i czołowy w Polsce organizator
targów i kongresów, w tym Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®.

Targi w Krakowie należą do Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI (The Global Asso-
cia�on of the Exhibi�on Industry), zrzeszającego wiodących organizatorów targów i właścicieli terenów
targowych oraz są członkiem ICCA Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów.

Rokrocznie niezależne raporty CENTREX-u (Związku Międzynarodowych Statystyk Targowych) wskazują,
że należymy do jednych z najlepiej zarządzanych ośrodków targowych w Polsce. Współpraca z nami
gwarantuje kompleksową obsługę techniczną i media rela�ons, zintegrowaną kampanię marke�ngową,
profesjonalną pomoc w każdej formie promocji. Posiadamy własny park technologiczny niezbędny do reali-
zacji profesjonalnej imprezy, jaką są Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® i będą Targi BookGame.  
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Gry planszowe na Międzynarodowych 
Targach Książki w Krakowie

Gry planszowe pojawiły się na 25. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie® – zgromadziły wydawców
i producentów gier, którzy przedstawiali swoją ofertę odwiedzającym, a także organizowali wydarzenia i profe-
sjonalne spotkania dla uczestników Targów i gości branżowych. 

Wydawcy gier, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

Abino, Aksjomat, Albi, Ateneum, Bard, Black Monk, Castorland, Czuczu, Dante, Debit, Egmont Polska, Foxgames, G3,
Galakta, Granna, Hipokampus, Hobbity.eu, Iuvi Games, Kapitan Nauka, Lucky Duck Games, Lucrum Games, Muduko, Nasza
Księgarnia, Phalanx, Portal Games, Rebel, Samowydawcy.pl, Tac�c, Trefl, Usborne Books, Zielona Sowa.

®
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Wydarzenia związane z grami planszowymi
podczas 25. MTKwK
Gala wręczenia nagrody Planszowa Gra Roku 2022

Turniej Finałowy Mistrzostw Polski planszówki Mitrys zorganizowany przez Pawła Kopijera, "Samowydawcy";

Spotkania branżowe dla wydawców gier zorganizowane przez Rynek Zabawek, 

z udziałem m.in.: Ignacego Trzewiczka, twórcy gier oraz CEO Portal Games; Urszuli Świat, koordynatorki projektów edukacyjnych w Rebel; Violi
Kijowskiej, redaktor prowadzącej w IUVI Games; Marcina Ropki, specjalisty ds. gier i doradcy ds. kluczowych Klientów w Ateneum, Marka 
Dobrowolskiego, wiceprezesa ds. handlowych Wydawnictwa Nasza Księgarnia; Beaty Sawoń, psycholożki, od lat związanej z branżą wydawniczą;
Marcina Maciejewskiego, prezesa firmy Dante; Emki Kowalskiej, specjalistki ds. SM i PR oraz Dariusza Drewnowskiego, koordynatora grupy 
handlowców z HarperCollins; Arkadiusza Maja, redaktora z Foxgames; Magdaleny Kołek, związanej z CzuCzu; Piotra Stefańskiego związanego z G3.
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BookGame2023
Targi BookGame 2023 to nowe, 3-dniowe wydarzenie z grami planszowymi, książkami oraz kreatywną zabawą, organizowane
przez Targi w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków – największym na południu
Polski obiekcie targowo-wystawienniczym o powierzchni 9000 m2.

Na Targi BookGame zapraszamy wszystkich zainteresowanych grami planszowymi, zarówno zaawansowanych planszówko-
wiczów, jak i tych początkujących. Wiele atrakcji znajdą również rodziny z dziećmi, grupy znajomych i młodzież, poszukująca
ciekawego sposobu na spędzenie wolnego czasu.
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Targi BookGame – gra i zabawa bez prądu!
Na zwiedzających będą czekać:

� Producenci gier planszowych i wydawnictwa książkowe
� Premiery najbardziej oczekiwanych gier planszowych

� Zabawki edukacyjne i kreatywne
� Największy w Polsce Games Room o powierzchni 4000m2

� Wypożyczalnia z ofertą ponad 1000 gier planszowych, w tym białych kruków

� „Gralicyjna 20” – nauka bestsellerowych gier, polecanych przez wydawców gier planszowych

� Spotkania z autorami książek i twórcami gier planszowych
� Turnieje gier planszowych z nagrodami

� Akcja „gra za grę”
� BookGame Award – nagroda dla najlepszej planszówki targów

� Strefa prototypów
� Dziecięca strefa warsztatowa z grami i zabawami plenerowymi

� Szkolenia i warsztaty dla branży



GAMES ROOM – serce imprezy
Wraz z Gralicją i wypożyczalnią gier Dragonus przygotujemy największą w Polsce przestrzeń grania – Games Room o powierzchni 4000 m2 ze strefami
gier rodzinnych, zaawansowanych (sekcja dla geeków), szybkich, kooperacyjnych oraz imprezowych. Zorganizowana będzie również strefa wystawcy, 
w której wydawcy i producenci gier będą mogli prezentować swoje gry.

Ponadto odwiedzający będą mogli skorzystać z:

� wypożyczalni z ofertą ponad 1000 gier planszowych, w tym białych kruków
� 300 stołów, przy których miejsce do grania znajdzie 1200 osób
� przestrzeni dla fanów gier RPG
� fachowego wsparcia i pomocy w wyborze gier
� nauki gier „Gralicyjnej 20” wraz z hitami Gralicji



Poglądowy
PlanTargów D 9D 8

D 4 D 3 D 2

D
 6

D
 5

D
 7

W 1W 2W 3W 4

W
 6

W 8 W 9 W 10

W
 5

W
 7

P

P

D 1



Oferta Wystawiennicza
Do dyspozycji wystawców przygotujemy przestrzeń z bogatą ofertą stoisk targowych:

Stoiska z wyposażeniem standardowym:

� Standard A z fryzami o powierzchni 4/6/8/10/12/18 m2 i dodatkową przestrzenią do grania (6/12/18 m2)
� Standard B o powierzchni 15/18/24 m2 z możliwością powiększenia o strefę grania (6/12/18/24 m2)
� Stanowisko wystawiennicze w strefie wspólnej wystawców

ponadto:

� przestrzeń Wystawcy w Games Roomie (Hala Dunaj) 
ze stołami do prezentacji i nauki gier.

� sale seminaryjne w układzie teatralnym, 
sale turniejowe (8, 16, 32 stoły), pokoje spotkań.

Targi BookGame, Kraków,12-14 maja 2023Pełna oferta dostępna TUTAJ
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Program Branżowy podczas
Targów BookGame
Dla bibliotekarzy, pedagogów, terapeutów, rodziców

� Gry planszowe w nauczaniu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, języków obcych
� Gry planszowe rozwijające umiejętności społeczne uczniów
� Gry rozwijające kompetencje ekonomiczne i uczące przedsiębiorczości
� Wykorzystanie gier planszowych i zabawek kreatywnych w stymulacji rozwoju dziecka
� Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem gier planszowych
� Wykorzystanie gier planszowych w szkole podczas zastępstwa i w świetlicy
� Scenariusze lekcji wykorzystujących gry planszowe

Szkolenia dla działów HR

� Grywalizacja, czyli jak mechanizmy z gier wykorzystać w budowaniu kreatywności 
i zaangażowania pracowników

� Gry planszowe jako narzędzie w rozwoju określonych kompetencji pracowników
� Scenariusze szkoleń dla pracowników z wykorzystaniem gier planszowych

Dla właścicieli sklepów, klubokawiarni i wypożyczalni

� Trendy na rynku gier planszowych
� Skuteczne metody sprzedaży gier
� Bestsellery w twoim sklepie – jakie gry powinny się znaleźć w ofercie
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Promocja Wydarzenia
� kampania outdoor: plakatowanie miasta oraz przystanków w strategicznych punktach
� kampania Public Rela�ons 
� promocja w mediach: prasa, radio, telewizja, portale internetowe 
� kampania internetowa: Facebook, Instagram, Google Ads
� działania promocyjne z blogosferą, infulencerami i youtuberami 
� kampania promocyjna skierowana do bibliotek i szkół
� kampania skierowana do uczestników Międzynarodowych 

Targów Książki w Krakowie® (ok. 70 tysięcy odbiorców)



Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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Rodzinna i towarzyska majówka w Krakowie



Kontakt
Małgorzata Downar Project Manager/Team Leader

organizacja wydarzenia/współpraca strategiczna
downar@targi.krakow.pl

tel. +48 510 182 731

Lidia Potrykus Project Manager
sprzedaż powierzchni wystawienniczej/doradztwo

potrykus@targi.krakow.pl
tel. +48 512 289 411

Wiktoria Penszkal Event Manager 
wystawcy zagraniczni/program towarzyszący/sale seminaryjne

penszkal@targi.krakow.pl
tel. +48 503 436 630

Aleksandra Pyszczek Event Manager
marke�ng/współpraca promocyjna/reklama/social media

pyszczek@targi.krakow.pl 
tel. +48 506 038 212

Bartosz Godula Specjalista ds. zabudowy targowej
wyposażenie stoisk/projektowanie przestrzeni wystawienniczej/podwieszenia

godula@targi.krakow.pl
tel. +48 501 691 232


