
 

 

 

 

 

Wystawa dla miłośników podniebnych przygód. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 
7-8 października 2017 r. w obiektach Targów Kielce, jednym z dwóch liderów targowych w Polsce, 
drugim w Europie Środkowo - Wschodniej organizatorze targów i wystaw. Na wydarzenie 
składają się: 

 Targi Lotnictwa Lekkiego „TLL” 

 Salon Bezzałogowych Statków Powietrznych - Drony 

 Targi Paralotniarskie „Paragiełda” 

Ubiegłoroczna, edycja Targów przyciągnęła 1500 sympatyków podniebnych wojaży. Ofertę 
zaprezentowali wystawcy z Polski, Czech i  Słowacji. 

Do kogo kierujemy Targi? 

Targi, które zawitały do jesiennego  kalendarza kieleckiego ośrodka wystawienniczo – 
kongresowego dedykowane są dla pilotów, specjalistów, a także marzących o wyjątkowej 
przygodzie. Wydarzenie będzie idealnym miejscem do rozmów handlowych, wymiany 
doświadczeń, a także integracji branży z pasjonatami lotnictwa. 

Zakres branżowy Targów TLL:  

 Producenci, importerzy i dystrybutorzy: samolotów ULM (samoloty ULM, wiatrakowce). 
 Producenci i dystrybutorzy wyposażenia samolotów, narzędzi lotniczych, silników 

lotniczych. 
 Akcesoria dla pilotów. 
 Szkoły lotnicze, aerokluby. 
 Banki (leasingujące sprzęt lotniczy), ośrodki szkoleń dla pilotów, ubezpieczenia lotnicze. 
 Ośrodki hotelowe, właściciele lotnisk. 

Promocja wydarzenia: 

 Kampania informacyjna Targów, obejmie zarówno czasopisma branżowe jak i media 
społecznościowe. Produkty, prezentowane na Targach promowane będą również w social 
mediach. 

 Zachęcamy do śledzenia naszego FP na FB: Targi Lotnictwa Lekkiego oraz stron 
dedykowanych wydarzeniu:  www.tll.targikielce.pl, www.paragielda.targikielce.pl,  

 

 

 

http://www.tll.targikielce.pl/
http://www.paragielda.targikielce.pl/


 

 

 

 

OFERTA 
 

Firmom, które prześlą zgłoszenie udziału w wydarzeniu oferujemy:  

 

 Ceny netto na wynajem powierzchni w zależności od jej wielkości. W nawiasie 

znajduje się cena promocyjna, obowiązująca do 30 maja 2017r. 

 

- 4m2 - 10 m2 – 120 PLN/ m2  

 - 11m2 - 20 m2 – 115 PLN/ m2               

- 21-30 m2 – 105 PLN/ m2    

- powyżej 31 m2 – 95 PLN/ m2                 

 

 Cena netto za zabudowę standardową stoiska w hali: 65 PLN/ m2 

 

 Opłata rejestracyjna Wystawcy: 90 PLN – zawiera 2 karty parkingowe, 2 zaproszenia 

na uroczysta kolację, identyfikatory Wystawców, dostęp do internetu WiFi 

 Zabudowa standardowa stoiska w hali obejmuje: 

 montaż i demontaż stoiska (ściany w kolorze białym) 

 położenie wykładziny 

 wyposażenie: wieszak, kosz na śmieci, wykładzinę, 1 stół, 3 krzesła, lada L1 

 instalację elektryczną: gniazdko elektryczne (3kW) 230V, 1 lampa 75 W na 

każde rozpoczęte 4 m2 

 napis z nazwą firmy na konstrukcji stoiska 

 Pomoc w rezerwacji hotelu (41/365 12 37, kubicka.anna@targikielce.pl). 

 

Przykładowe kalkulacje stoisk 

 

Przykładowa wielkość 
stoiska m2 

Stoisko bez zabudowy  
 

Stoisko z zabudową Targów 
Kielce 

4 480,-  PLN  740,-  PLN  

12 1.380,-  PLN  2.160  PLN  

21 2.205  PLN  3.570,-  PLN  

32 3.040  PLN  5.120,-  PLN  

Do w/w kwot należy dodać 90 PLN opłaty rejestracyjnej Wystawcy 
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Prezentacja eksponatów latających  
 

Dla Firm zainteresowanych wynajęciem, powierzchni pod eksponaty latające ( np. 

samolot, wiatrakowiec) : Cena ekspozycji 1 sztuki: 400 PLN  

Do w/w kwot należy dodać 90 PLN opłaty rejestracyjnej Wystawcy 

Wydarzenia towarzyszące Targom: 

1. Konkurs ŁĄCZY NAS LOT 

 Organizatorzy Targów Lotnictwa Lekkiego dla wszystkich pasjonatów podniebnych wojaży przygotowali 

specjalny konkurs ŁĄCZY NAS LOT. 

Wystarczy tylko: 

1. zrobić zdjęcie i/lub nakręcić film z lotu oraz uzupełnić formularz zgłoszeniowy 

2. wysłać wszystko pod adres: konkurslotniczy@targikielce.pl 

3. czekać na ogłoszenie wyników, które odbędzie się we wrześniu :) 

Laureaci w kategoriach film i zdjęcie będą wybierani na fan page'u Targów Lotnictwa Lekkiego oraz 

dodatkowo prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Nagrodę publiczności na FB otrzyma osoba, 

której zdjęcie lub film uzyska najwięcej polubień. 

Dodatkowo Komisja konkursowa wyłoni swoich laureatów. Do wygrania są cenne nagrody bilety lotnicze 

oraz prenumeraty Przeglądu Lotniczego. Wyniki zostaną ogłoszone we Wrześniu,  

a wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Lotnictwa Lekkiego na początku Października.  

Wszystkie szczegóły opisane są w regulaminie dostępnym na stronie www.paragielda.targikielce.pl 

2. Konferencja "Bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej"- 

Org. Akademia UAV,  Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. 

 Wykłady poświęcone będzie ogólnym informacjom dotyczącym aktualnych przepisów użytkowania 

bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. Opowiemy o zasadach 

wykonywania lotów VLOS ( w zasięgu wzroku) i BVLOS (poza zasięgiem wzroku operatora).Postaramy się 

również pokazać jak bezzałogowce "współżyją" z innymi statkami powietrznymi.  

Jeśli są Państwo zainteresowani zaprezentowaniem swojej oferty podczas Targów 2017 

w Kielcach, prosimy o kontakt z nami. 

 

mailto:konkurslotniczy@targikielce.pl
https://www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego/?fref=ts
http://www.paragielda.targikielce.pl/

