INFORMACJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA NA TARGI
BAKEPOL 2017
Termin targów:
09 – 12.09.2017 r. (sobota – wtorek)
Miejsce:
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
Pawilony: A i C
Czas trwania targów:
Godziny otwarcia: dla Wystawców
– 9.00 – 18.00 (we wtorek 9.00 - 17.00)
dla Zwiedzających – 10.00 – 17.00 (we wtorek 10:00 – 16.00)
Płatności:
Uprzejmie informujemy, że warunkiem udostępnienia powierzchni na czas trwania targów jest
uregulowanie całości należności za jej wynajem.
Zabudowa:
Przypominamy, że projekty stoisk (oprócz tych przygotowywanych przez naszą firmę) należy przesłać
do akceptacji do p. Błażeja Frankowskiego – tel. 691 030 752, mail: blazej.frankowski@mtp.pl
ZASADY WSTĘPU I WJAZDU
Czynne wejścia:
wejście od ul. Dworcowej
Okres montażu (4 – 8.09.2017):
Godziny otwarcia pawilonów: 7:00 – 21.30, w ostatnim dniu montażu tj. 8.10 pawilony czynne do
godziny 24:00.
Karty na montaż i demontaż można uzyskać u obsługi wystawców na podstawie pisemnego
zamówienia (e-mail: elzbieta.cytrynska@mtp.pl).
Wjazd podczas montażu jest bezpłatny i dostępny bramą od ul. Dworcowej dla:
• samochodów dostawczych i ciężarowych po okazaniu jednego z następujących dokumentów:
karty wystawcy lub karty montażysty lub zlecenia dostawy (odbioru) eksponatów lub materiału
• samochodów osobowych karty wystawcy lub stałej karty wjazdu lub karty montażysty.
Okres targów (9 - 12.09.2017):
Godziny otwarcia pawilonów: 9:00 – 19.00

Wjazd na tereny targowe w okresie trwania targów następuje na podstawie okazania stałej karty
wjazdu wraz z kartą wystawcy. Karty są do kupienia u Obsługi Wystawców od 7.09 (godziny
popołudniowe) na Stoisku Organizatora w holu wejściowym w cenie:
- stała karta wjazdu – 55 zł brutto lub wcześniej po przesłaniu pisemnego zamówienia na adres e-mail:
elzbieta.cytrynska@mtp.pl
Ceny pozostałych kart/biletów:
- jednodniowej karty parkingowej (do zakupu przy wjeździe na parking ul. Dworcowej):
• dla samochodów osobowych – 15zł brutto
• dla autokarów – 50 zł brutto
- bilet jednorazowy zakupiony w kasie bez rejestracji – 30 zł brutto
- bilet jednorazowy zakupiony w kasie po rejestracji – 15 zł brutto
- Bilet zakupiony w kasie, ulgowy* (dla studentów i grup szkolnych kierunków
profilowanych – piekarskiego, cukierniczego, lodziarskiego i spożywczego) ,
jednorazowego wejścia: 6 zł brutto
- bilet wielokrotny po rejestracji zakupiony w kasie – 40 zł brutto

Okres demontażu:
Termin: od 12.09 (od godziny 16:00) do 14.09.2017r.
Godziny otwarcia pawilonów: 7.00 – 21.30
Wjazd na tereny targowe jest dostępny dla samochodów wg zasad jak podczas montażu.
W ostatnim dniu trwania targów tj. 12.09.2017 r. w celu demontażu stoisk i ekspozycji samochody
wpuszczane będą od godz. 16.30
a) samochody dostawcze i ciężarowe
- miejsce oczekiwania pojazdów dostępne bezpłatnie na parkingu Targów Lublin (P1) przed
terenami targów Lublin od godziny 7.00 do 21.30
- oczekujące pojazdy zostaną w kolumnach wprowadzone z miejsca oczekiwania na teren
targów LUBLIN od godz. 16.30 przez osoby do tego wyznaczone
b) opakowania wystawców dostarczone zostaną przez oficjalnych spedytorów około godziny
16.30 po zakończeniu targów.
Usługi dostępne na targach:
- zaproszenia na wieczór branżowy – do zakupu na stoisku organizatora w holu wejściowym od dnia
07.09.2017 (godziny popołudniowe), lub wcześniej po przesłaniu pisemnego zamówienia na adres email: elzbieta.cytrynska@mtp.pl w cenie 160zł brutto/1 sztuka.
- usługi transportowe (m.in. wózki widłowe):
TRANSMEBLE – osoba kontaktowa – p. Adam Mazowiec, tel. 530 742 161 mail:
adam@transmeble.com.pl

- usługi techniczne m.in. prąd, woda - Targowe Usługi Techniczne tel. 61 869 23 33,
tech@mtp.pl, bądź na miejscu na stoisku organizatora w holu wejściowym od 8.10.2015
- usługa zabudowy stoisk - IDEAEXPO
p. Marek Cichocki, tel. 61 869 20 09,
marek.cichocki@mtp.pl, bądź na miejscu w okresie montażu i demontażu p. Tomasz Strojwąs tel.
0603 411 641, Tomasz@strojwas@mtp.pl

Zespół Projektowy targów:
Koordynator ds. wystawców
Elzbieta Cytryńska
tel. 691 026 745 (elzbieta.cytrynska@mtp.pl)
Koordynator ds. służb zabezpieczenia
Błażej Frankowski
tel. 691 030 752, (blazej.frankowski@mtp.pl)
Koordynator ds. technicznych
Błażej Frankowski
tel. 691 030 752, (blazej.frankowski@mtp.pl)
Tomasz Strojwąs
tel. 603 411 641 (tomasz.strojwas@mtp.pl)
Koordynator ds. elektrycznych
Zbigniew Skrok
tel. ( serwis od 5.10.2015r.) 691 017 101
Rejestracja i obsługa zwiedzających
Kamila Adamczyk
tel. 691 028 202 (Kamila.Adamczyk@mtp.pl)
PR
Maria Szczepaniak-Kowalska
tel. 691 028 116 (Maria.kowalska@mtp.pl)
Dyrekcja:
Dyrektor Projektu
Joanna Jasińska, tel. 609 297 539, e-mail: joanna.jasinska@mtp.pl
Dyrektor Grupy Produktów
Filip Bittner, tel. 603 410 168, e-mail: Fillip.Bittner@mtp.pl

