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Przedstawicielstwo
Spielwarenmesse eG
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tel: 22 828 27 34; mail: meritum@meritum.it.pl

Spielwarenmesse 2018

NOWOŚĆ 2018:
od środy do niedzieli
31.01. – 4.02. 2018

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do odbycia odkrywczej podróży i do zapoznania się z największą na świecie
ofertą dla branży zabawek: w dniach od 31 stycznia do 4 lutego 2018 podczas targów Spielwarenmesse
2018 Norymberga.
Targi Spielwarenmesse obejmują swoją ofertą nie tylko zabawki; znajdą tu Państwo m.in. artykuły
dla niemowląt i małych dzieci, zabawki z drewna i naturalnych materiałów, gry i książki, artykuły
hobbystyczne i modelarstwo, artykuły sportowe i rekreacyjne, artykuły świąteczne i karnawałowe, artykuły
lifestyle’owe. Spielwarenmesse w Norymberdze to:
 12 grup produktowych rozmieszczonych w 18 halach
 ponad 2.850 wystawców z 60 krajów
 milion produktów i 100.000 nowości
Zapraszamy i proponujemy Państwu naszą pomoc w organizacji wizyty na targach. Przypominamy,
że targi przeznaczone są dla osób z branży; dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia nie mają wstępu na
te targi.
Zachęcamy do zakupu kart wstępu w przedsprzedaży. Korzystają Państwo wtedy z niższych cen niż w
kasach targowych oraz unikną Państwo kolejek przed kasami. Karta wstępu na targi upoważnia w dni
targowe do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na terenie obsługiwanym przez VGN w strefie
100/200: Norymberga, Fuehrt, Stein. Karty wstępu można nabywać samodzielnie drogą elektroniczną lub w
naszym Przedstawicielstwie. Ceny elektronicznych kart wstępu zakupionych w przedsprzedaży, zarówno
samodzielnie, jak i w Przedstawicielstwie, są jednakowe i wynoszą:
- imienna elektroniczna karta jednodniowa: równowartość 19 euro
- imienna elektroniczna karta na wszystkie dni targowe: równowartość 38 euro.
W celu samodzielnego zakupu prosimy o rejestrację na stronie www.spielwarenmesse.de/ticketshop,
abyśmy mogli wysłać Państwu link, umożliwiający zakup internetowy. Ci z Państwa, którzy podali nam swoje
adresy mailowe, otrzymali już od nas link wraz z osobistym numerem klienta. Płatność następuje wówczas
przy pomocy karty kredytowej, po wypełnieniu odpowiednich formularzy elektronicznych.
W Przedstawicielstwie karty wstępu sprzedajemy wyłącznie po otrzymaniu zamówienia pisemnego,
przesłanego mailem (wysylka@targi-meritum.home.pl). Zamówienie powinno zawierać: ilość i rodzaj kart
wstępu, imiona i nazwiska osób, dane do faktury z numerem NIP. Karty elektroniczne wysyłamy drogą
mailową jako załącznik, do samodzielnego wydrukowania. Wysyłka kart wstępu następuje po
uregulowaniu należności. Nie ma możliwości zwrotów zamówionych kart wstępu, a także zmiany
danych osobowych na wystawionej już karcie wstępu.
Osobom zainteresowanym udzielamy informacji na temat podróży oraz oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu
w Norymberdze i okolicach. We wszystkich sprawach związanych z targami zabawek prosimy o kontakt z
naszym biurem: tel.: 22 828 27 34; meritum@meritum.it.pl
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