
Oferta 
Wystawiennicza

Cennik



Szanowni Wystawcy,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach BookGame 2023, 3-dniowym wydarzeniu z grami planszowymi i 
książkami dla dzieci i młodzieży w roli głównej oraz kreatywną zabawą dla całej rodziny, organizowanym przez Targi 
w Krakowie w największym na południu Polski obiekcie targowo-wystawienniczym o powierzchni 9 000 m2. 
Wystawcom oferujemy Halę wystawienniczą o powierzchni 5 000 m2, Games Room z wypożyczalnią gier 
o powierzchni 4 000 m2, ze strefami gier rodzinnych, zaawansowanych, szybkich, kooperacyjnych oraz imprezowych, 
który pomieści 1200 graczy oraz sale turniejowe na 8, 16 i 32 stoły.

STOISKO STANDARD „A”

Oferta wystawiennicza

Sprawdź dostępne formy promocji >

Stoiska standardowe „A" Cena do 28.02.23 Cena od 1.03.23

Stoisko 4m2 1 900,00 zł 2  090,00 zł

Stoisko 6m2 2 750,00 zł 3 025,00 zł

Stoisko 8m2 3 650,00 zł 4 015,00 zł

Stoisko 10m2 4 600,00 zł 5 060,00 zł

Stoisko 12 m2 5 400,00 zł 5 940,00 zł

Stoisko 18 m2 7 900,00 zł 8 690,00 zł

Stoiska standardowe „A" Cena do 28.02.23 Cena od 1.03.23

Stoisko 18m2 + 6m2 10 150,00 zł 11 165,00 zł

Stoisko 18m2 + 12m2 12 400,00 zł 13 640,00 zł

Stoisko 18m2 + 18m2 14 650,00 zł 16 115,00 zł

STOISKO STANDARD „A” Z DODATKOWĄ STREFĄ GRANIA

wszystkie podane ceny są cenami netto

narożne

szeregowe

szeregowe

narożne



Stoiska standardowe „B" Cena do 28.02.23 Cena od 1.03.23

Stoisko 15m2 8 000,00 zł 8 800,00 zł

Stoisko 18m2 9 500,00 zł 10 450,00 zł

Stoisko 24m2 12 200,00 zł 13 420,00 zł

STOISKO STANDARD „B”

powierzchnia niezabudowana Cena do 28.02.23 Cena od 1.03.23

miejsce pod własną zabudowę stoiska 320,00/m2 352,00/m2

opłata infrastrukturalna 25,00 zł/m2 25,00 zł/m2

STOISKO STANDARD „B” Z DODATKOWĄ STREFĄ GRANIA

Powierzchnia zabudowana Cena do 28.02.23 Cena od 1.03.23

Stoisko 24m2 + 6m2 14 450,00 zł 15 895,00 zł

Stoisko 24m2 + 12m2 16 700,00 zł 18 370,00 zł

Stoisko 24m2 + 18m2 18 950,00 zł 20 845,00 zł

Stoisko 24m2 + 24m2 21 200,00 zł 23 320,00 zł

narożne

POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

narożne

wszystkie podane ceny są cenami netto

UWAGA! Ceny stoisk STANDARD B uwzględniają koszt nadstawek z grafikami. Istnieje możliwość przygotowania tego 
typu stoisk bez nadstawek. Cena zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł x ilość nadstawek.



regał w strefie wystawców Cena do 28.02.23 Cena od 01.03.23

1 moduł 4m2

3 półki, stół, lada, 2 krzesła, grafika na nadstawce
1 600,00 zł 1 760,00 zł

DODATKOWE OPŁATY Cena 

bezzwrotna, obligatoryjna opłata rejestracyjna 400,00 zł

bezzwrotna, obligatoryjna opłata rejestracyjna przy zakupie regału w strefie wspólnej 250,00 zł

opłata infrastrukturalna (powierzchnia niezabudowana) 25,00 zł/m2

OPŁATA ZA TYP STOISKA:

stoisko szeregowe - otwarte z jednej strony bez dopłaty

stoisko z dwóch stron otwarte (narożne) 500,00 zł

stoisko z trzech stron otwarte (od 12 m2) 800,00 zł

stoisko wyspowe (od 30 m2) 1 000,00 zł

REGAŁ W STREFIE WSPÓLNEJ WYSTAWCÓW

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA

Powierzchnia zabudowana Cena do 28.02.23 Cena od 01.03.23

zamawiana od 4m2 420,00/m2 462,00/m2

szeregowe narożne

wszystkie podane ceny są cenami netto



Wyposażenie stoiska

PRZEDMIOT CENA

DRZWICZKI DO PODESTÓW, GABLOT I WITRYN

drzwiczki drewniane suwane z zamkiem 60,00 zł

drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn
bez zamka

40,00 zł

drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn
z zamkiem

60,00 zł

drzwiczki drewniane suwane bez zamka 40,00 zł

GABLOTY

gablota 50 x 50 x 100 cm – szkło 20 cm, 
jedna strona otwarta

135,00 zł

gablota 100 x 50 x 100 cm – szkło 20 cm, 
jedna strona otwarta

160,00 zł

gablota łukowa – szkło 20 cm, 
jedna strona otwarta

200,00 zł

INNE

kosz 30,00 zł

przedłużacz 30,00 zł

stojak na ulotki (format A4, 6 miejsc) 110,00 zł

wieszak 20,00 zł

LADY

lada z półką 50 x 50 x 100 cm 110,00 zł

lada z półką 100 x 50 x 100 cm 110,00 zł

lada łukowa z półką 130,00 zł

OŚWIETLENIE

halogen 75 W 65,00 zł

halogen na wysięgniku 120,00 zł

PODESTY

podest 50 x 50 x 40/60/80/100 cm 100,00 zł

podest 100 x 50 x 40/60/80/100 cm 110,00 zł

podest 100 x 100 x 40/60/80/100 cm 120,00 zł

PÓŁKI ŚCIENNE

półka szklana 100 x 27 cm 45,00 zł

półka drewniana 100 x 27 cm 45,00 zł

półka na książki 100 x 8 cm 45,00 zł

REGAŁY

regał 50/100 x 50 x 250 cm – 5 półek
drewnianych

150,00 zł

PRZEDMIOT CENA

STOŁY I KRZESŁA

hoker (krzesło barowe) 80,00 zł

krzesło 40,00 zł

stół 80 x 80 cm z blatem drewnianym 65,00 zł

stół barowy Ø 50 cm 150,00 zł

RTV / AGD / AKCESORIA KUCHENNE

czajnik elektryczny 50,00 zł

ekspres do kawy (automatyczny) 400,00 zł

lodówka – pojemność 120l 300,00 zł

TV 42” 950,00 zł

uchwyt systemowy pod TV Wystawcy 100,00 zł

WITRYNY

witryna 50 x 50 x 250 cm z 1 półką szklaną –
szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

280,00 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 2 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

290,00 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 3 półkami 
szklanymi - szkło na wysokości 80-200 cm, 
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

300,00 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 1 półką szklaną
– szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

280,00 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 2 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

290,00 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 3 półkami 
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

300,00 zł

WYKŁADZINA

wykładzina kolorowa 40,00 zł

ZAPLECZE

drzwi harmonijkowe z zamkiem 150,00 zł

szafka kuchenna 75,00 zł

ścianka działowa 75,00 zł

zasłonka 30,00 zł

UWAGA!

Niestandardowe elementy stoiska według wyceny 

indywidualnej.

Moduł w strefie grania przy Wypożyczalni Gier Cena do 28.02.23 Cena od 1.03.23

2 stoły (160x80 cm) + 8 krzeseł 1500,00 zł 1650,00 zł

STOŁY W STREFIE WYPOŻYCZALNI GIER – TYLKO DLA WYSTAWCÓW ZE STOISKIEM

wszystkie podane ceny są cenami netto



ENERGIA  ELEKTRYCZNA CENA

gniazdo 230 V (1 faza) 2kW 440,00 zł

gniazdo 230 V całodobowe 2 kW (np. do lodówek) 510,00 zł

gniazdo 16A 400 V (3 fazy) do 6 kW 870,00 zł

gniazdo 16A 400 V (3 fazy) 6,1 – 10 kW 1 160,00 zł

gniazdo 32A 400 V (3 fazy) 6,1 – 10 kW 1 160,00 zł

gniazdo 32A 400 V (3 fazy) 10,1 – 20 kW 1 620,00 zł

gniazdo 63A 400 V (3 fazy) 20,1 – 36 kW 3 120,00 zł

WODA CENA

doprowadzenie i odprowadzenie wody do wskazanego punktu na stoisku 400,00 zł

doprowadzenie i odprowadzenie wody do każdego kolejnego punktu na stoisku 200,00 zł

INTERNET CENA

przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie trwania wydarzenia (łącze

symetryczne do 10 mb/s)
300,00 zł

podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia

(łącze symetryczne do 10 mb/s)
150,00 zł

PODWIESZENIA ELEMENTÓW CENA

wykonanie jednego punktu podciągu do stałej konstrukcji hali (dźwigara)

wraz z wciągarką
400,00 zł

wykonanie belki pośredniej pomiędzy dźwigarami 600,00 zł

Wyposażenie stoiska

* Warunkiem przyjęcia powyższego zamówienia jest uzyskanie akceptacji Działu Organizacji Technicznej firmy TwK.

Zamówienia składane po terminie określonym w Regulaminie Targów będą realizowane w miarę możliwości oraz 

będą droższe o 50% w przypadku wyposażenia dodatkowego oraz o 100% w przypadku mediów i podwieszeń.

Zapotrzebowanie na wyposażenie stoiska oraz inne usługi wymienione w powyższym cenniku należy składać po 

zamówieniu powierzchni wystawowej w panelu klienta systemu obsługi wystawców:

Rejestracja https://bookgame.exposupport.pl/exhibitor/register

Logowanie https://bookgame.exposupport.pl/login

Pełna oferta stoisk znajduje się TUTAJ

wszystkie podane ceny są cenami netto

https://bookgame.exposupport.pl/exhibitor/register
https://bookgame.exposupport.pl/login
https://bookgamekrakow.pl/udzial-w-targach/dla-wystawcow/stoiska


Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. +48 12 644 59 32, biuro@targi.krakow.pl

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
marketing/współpraca promocyjna/reklama/social media

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

Dział Organizacji Technicznej

Mateusz Kania Kierownik Działu Organizacji Technicznej
kania@targi.krakow.pl

tel. +48 506 047 42

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

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

Jakub Szatan Specjalista ds. zabudowy targowej
oprawa plastyczna stoisk/reklama w przestrzeni targowej

szatan@targi.krakow.pl
tel. +48 509 157968

mailto:downar@targi.krakow.pl
mailto:potrykus@targi.krakow.pl
mailto:penszkal@targi.krakow.pl
mailto:gutkowska@targi.krakow.pl
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