MIĘDZYNARODOWE SPECJALISTYCZNE TARGI
TERENÓW REKREACYJNYCH, OBIEKTÓW SPORTOWYCH
SPORTOWYCH I KĄPIELISK
KOLONIA, 07 - 10 LISTOPADA 2017
2017
INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Partner merytoryczny

IAKS Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Godziny otwarcia

wystawcy
odwiedzający

Wystawcy 2015

624 firmy z 44 krajów w tym 24 z Polski, 68% wystawców z zagranicy

Odwiedzający 2015

26.600* gości ze 117 krajów w tym 58% odwiedzających z zagranicy
*razem na targach FSB oraz aquanale

Częstotliwość

co dwa lata równolegle z aquanale

Hale targowe

Struktura targów

hala 7
hala 9
hala 10.2

FSB
FSB
FSB

Pool facilities / Amenity areas / Playground
Sports facilities
Sports facilities

hala 6

aquanale
aquanale

Międzynarodowe Targi Sauny, Basenu i Otoczenia

WT-CZ 9.00-19.00; PT 9.00-17.00
WT-CZ 10.00-18.00; PT 10.00-16.00

TERENY REKREAC
REKREACYJNE.
EKREACYJNE. OBIEKTY SPOR
SPORTOWE.
PORTOWE. KĄPIELISKA.
obiekty sportowo
sportowo-rekreacyjne

baseny i sauny publiczne

projektowanie, finansowanie i zarządzanie

projektowanie, finansowanie i zarządzanie

gotowe obiekty sportowe pod klucz

gotowe kompleksy basenowe i kąpieliska pod klucz

zewnętrzne obiekty sportowe

stan surowy i rozbudowa basenów i pływalni

zimowe obiekty sportowe

wyposażenie techniczne kompleksów basenowych

stan surowy i rozbudowa obiektów sportowych

technika basenowa / pielęgnacja / oczyszczanie wody

wyposażenie techniczne obiektów sportowych

wyposażenie, akcesoria i urządzenia

wyposażenie i urządzenie obiektów sportowych

planowanie i budowa saun

przyrządy i sprzęt do uprawiana sportu i rekreacji

rozbudowa i urządzenia do saun

zapotrzebowanie stowarzyszeń / klubów sportowych

technika i wyposażenie saun

konserwacja, utrzymanie czystości w obiektach

miejski design
design - miasto i przestrzeń

projektowanie i budowa placów zabaw

planowanie terenów miejskich i przestrzeni zielonych

i ogródków jordanowskich

projektowanie, elementy małej architektury

planowanie i wyposażenie placów zabaw

zagospodarowanie i wyposażenie terenów miejskich

parki rozrywki i rekreacji rodzinnej

i przestrzeni otwartych

fitness na zewnątrz

oświetlenie zewnętrzne
komunikacja / zarządzanie ruchem
parkowanie / parkingi wielopoziomowe

Bilety wstępu

przedsprzedaż w biurze targów w Warszawie lub na Ticket-Shop www.fsbwww.fsb-cologne.de
Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce
Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7 · 00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 00, 848 80 11 · Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl · www.koelnmesse.pl

