Targi dla każdego

Międzynarodowe Targi Poznańskie to nie tylko duże konferencje i kongresy. Grupa MTP jest otwarta
na wszystkich, a ich wydarzenia przyciągają do hal nie tylko branżowców. Oto selekcja wydarzeń na
Międzynarodowych Targach Poznańskich, które zainteresują turystów przyjeżdżających do Poznania.
Historia Międzynarodowych Targów Poznańskich sięga już prawie 100 lat! Zaczęło się po 1920,
Powszechną Wystawą Krajową (PWK), która miała pokazać siłę polskiej gospodarki i kultury po
odzyskaniu niepodległości. Wystawa okazała się sukcesem i dalej było już tylko lepiej. Przez ostatnie
kilka dekad Targi zyskały na znaczeniu, stając się najważniejszym punktem tradycji targowej w kraju.
Dziś Targi nadal przyciągają tłumy gości z Polski i zagranicy. Oprócz wystaw branżowych produktów
i usług organizują cykliczne festiwale, pojedyncze wydarzenia, koncerty, kino letnie a nawet letnią
strefę wolną od opłat. Zobaczmy, na jakie wydarzenia w sezonie 2019/2020 warto zwrócić uwagę z
perspektywy turysty.

Wszystkie poniższe wydarzenia odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul.
Głogowska 14, Poznań.

Bałkańska Randka
5.10.2019, 9:00 – 23:00, wstęp wolny

Bałkańska Randka w Poznaniu to spotkanie z kulturą, tradycją i kuchnią krajów bałkańskich.
W programie wydarzenia między innymi:
●

●

●
●
●

"Bałkańskie Smaki”, czyli spotkanie z kuchnią regionu, w trakcie których będzie można dowiedzieć
się także, co to jest roštilj, jak przyrządzane są potrawy spod sača i dlaczego rozmaryn to nie tylko
przyprawa, ale też ważny.... atrybut panny młodej. Gościem specjalnym będzie Robert Makłowicz,
który jak nikt inny potrafi przepięknie opowiadać nie tylko o gotowaniu, ale także o miejscach,
które odwiedził;
"Kino Bałkanów" z projekcją dwóch wielokrotnie nagradzanych filmów: ENKLAWA oraz SŁOŃCE W
ZENICIE;
spotkania z ludźmi pióra - autorami, dziennikarzami;
pokaz oraz kurs tradycyjnych tańców bałkańskich;
"Bałkany Muzycznie" - koncert duetu gitarowego z Czarnogóry, występ trzydziestoosobowego
zespołu z Macedonii Północnej Mirce Acev oraz grupy BUM BUM OKReSTAR.

Podczas Bałkańskiej Randki będzie można także odwiedzić stoiska z ekologiczną i zdrową żywnością
z Bałkanów, by zaopatrzyć się w oryginalne bałkańskie przysmaki, takie jak sery, kajmak, ajvar,
olejek różany. Nie zabraknie też propozycji księgarskich i turystycznych.

Poznań Game Arena
18-20.10.2019, bilety 30-490 zł

Poznań Game Arena to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi gier
komputerowych i rozrywki multimedialnej. To wydarzenie organizowane zarówno dla branży
gamingowej, jak i dla miłośników gier. PGA są organizowane od 13 lat. I corocznie pojawiają się tu
wystawcy z najlepszą ofertą przygotowaną specjalnie dla dziesiątek tysięcy zwiedzających. Nie
braknie tu także światowych premier, pokazów cosplay, rozgrywek esportowych ESL na szczeblach
finałowych, spotkań z youtuberami i influencerami. PGA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko
zwiedzającym, ale także branży gamingowej, stwarzając przestrzeń, w której odbywa się Game
Industry Conference, czyli największe w naszej części Europy spotkania świata gamedev.

Viva Seniorzy
25-26.10.2019, 10:00 – 17:00, bilety 12 zł

VIVA Seniorzy! to wydarzenie dedykowane osobom 50+, które łączy zarówno bogata oferta
wystawców jak i atrakcyjny program artystyczny.
Jubileuszowa edycja targów VIVA SENIORZY! odbędzie się w dniach 25-26.10.2019, w pawilonie nr
3, przystosowanym do osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Wydarzenie będzie
podzielone na cztery bloki tematyczne: aktywność, blok w którym zaprezentowane będą zagadnienia
związane z turystyką, klubami seniora, a także urodą i stylem, zdrowie, prezentacja produktów i
usług dostosowanych do potrzeb seniora, wiedza - część poświęcona edukacji i rozwojowi, a także
blok dedykowany otoczeniu, który podejmuje tematykę infrastruktury, bezpiecznego domu, a także
spraw związanych z pomocą w życiu codziennym.

Retro Motor Show - Targi pojazdów zabytkowych
25-27.10.2019, bilety 21 zł

Zobacz jak wyglądała klasyczna motoryzacja XX wieku! Zaprezentujemy Wam najpiękniejsze,
unikatowe okazy - zabytkowe pojazdy, na widok których szybciej zabije Wasze serce, a w oku zakręci
się łezka poruszona wspomnieniami.
Targi Pojazdów Zabytkowych RETRO MOTOR SHOW to prezentacja kilkuset oldtimerów z minionej
epoki. Tych dobrze nam znanych z rodzimej produkcji, jak i modeli z całego motoryzacyjnego świata!
Już w październiku klasyczna motoryzacja ponownie zawładnie stolicą Wielkopolski, a targi klasyków
RETRO MOTOR SHOW przeniosą nas w czasie i pozwolą zobaczyć najpiękniejsze okazy
motoryzacyjnej historii świata!

Godziny otwarcia:
25.10 | 11:00 – 19:00
26.10 | 10:00 – 18:00
27.10 | 10:00 – 17:00

Poznańskie Targi Piwne
15. - 16.11.2019, bilet 1-dniowy 20 zł

Wszystkich miłośników i pasjonatów smaku rzemieślniczego piwa zapraszamy 15. i 16. listopada
2019 roku na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie odbędzie się siódma edycja Poznańskich
Targów Piwnych oraz trzecia edycja Street Food Spot. Do dyspozycji gości będą dwie hale
wypełnione najlepszym piwem oraz wyśmienitym jedzeniem. To również czas pierwszej edycji
konkursu skierowanego do browarów i cydrowni Greater Poland Beer Cup.

Cavaliada

28.11 – 1.12.2019, 9:00 – 23:00 (w ostatni dzień do 18:00), bilety 45 – 600 zł

Cavaliada to międzynarodowe zawody jeździeckie, na które składa się cykl halowych zmagań
sportowych Cavaliada Tour. Najsilniejszym punktem imprezy jest rozgrywanie zawodów na
najwyższym poziomie w czterech różnych konkurencjach jeździeckich jednocześnie. To unikatowe
rozwiązanie łączy całą społeczność jeździecką w jednym miejscu i czasie.

Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych
29.11 – 1.12.2019, wstęp wolny
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych co roku przyciąga tysiące osób, które lubią obcować ze
sztuką, chcą skorzystać z bogatej listy warsztatów artystycznych oraz zakupić unikatowe prezenty i
ozdoby świąteczne!
4 STREFY FESTIWALU:

ART & CRAFT
Gotowe przedmioty wykonane przez artystów oraz rzemieślników: biżuteria, szkło, ceramika,
galanteria skórzana, ozdoby świąteczne i artykuły do dekoracji wnętrz, zabawki, rzeźba, malarstwo.

FASHION – BEZLIQ
Specjalna strefa dla młodych projektantów mody, którzy wcześniej uczestniczyli w Targach Mody
Poznań, będą mogli zaprezentować i sprzedać swoje unikatowe stroje oraz dodatki do odzieży.

MATERIALS
W tej strefie Festiwalu znajdą się artykuły do twórczości plastycznej, szycia, decupage, robótek
ręcznych – najpotrzebniejsze akcesoria oraz półprodukty.

KALIGRAFIA
Po raz pierwszy na Festiwalu zagości strefa kaligrafii, a na niej Trzeci Festiwal Kaligrafii w Poznaniu!
Będzie można podziwiać kaligraficzne dzieła sztuki, zobaczyć, do czego kaligrafię wykorzystuje się
dziś, a także nauczyć się technik pięknego pisania.
Podczas zwyczajowego „Nocnego pisania”, będzie można spotkać najważniejszych polskich
kaligrafów i przyglądać się im przy pracy – patrzeć, jak tworzą swoje kompozycje przy świetle
lampek i świec.

Godziny otwarcia:
29.11 12:00 – 19:00
30.11 10:00 – 19:00
01.12 10:00 – 18:00

Tour Salon
14-16.02.2020, 10:00 – 17:00, wstęp wolny
„Odkryj smak przygody” – pod takim hasłem odbędzie się 31. edycja Targów Regionów i Produktów
Turystycznych TOUR SALON. Zgodnie z nim TOUR SALON będzie inspirować do podróży,
wskazywać ciekawe destynacje, będzie też przewodnikiem po miejscach, które warto odwiedzić.
Słowo „smak” jest w tym wszystkim nieprzypadkowe, ponieważ szczególna uwaga, podczas targów w
2020 roku, zostanie poświęcona turystyce kulinarnej.
TOUR SALON ma stanowić dla zwiedzających targi początek przygody. Dlatego do współpracy
zapraszane jest szerokie grono firm i instytucji, w tym m.in. regionalne organizacje turystyczne i
jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele atrakcji turystycznych takich jak np. parki
rozrywki, muzea, ogrody zoologiczne, szlaki turystyczne, touroperatorzy i biura podróży, hotele,
ośrodki Wellness & SPA, uzdrowiska, sanatoria, organizatorzy wyjazdów tematycznych, a także
producenci sprzętu turystycznego. Dzięki tak kompleksowej ekspozycji miłośnicy podróży będą mogli
zaplanować kolejne wyprawy w ciekawe miejsca od A do Z.

Poznańskie Targi Książki
6-8.03.2020, od 10:00, wstęp wolny

Poznańskie Targi Książki nie potrzebują wielkich zapowiedzi. Zeszłoroczna, rekordowa edycja
udowodniła, że Wielkopolanie lubią czytać, a książka tradycyjna nadal pozostaje w naszych łaskach.
Targi Książki to spotkanie z literaturą wszelkiego rodzaju i miejsce, gdzie można porozmawiać z
ulubionym autorem lub zakupić jakiegoś białego kruka.

Festiwal Fantastyki Pyrkon
08-10.05.2020, biletowane

Mijają dwie dekady, od kiedy wiosnę w Poznaniu ubarwia trzydniowy Festiwal Fantastyki Pyrkon, od
kilku lat odbywający się niezmiennie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i
gromadzący miłośników szeroko pojętej fantastyki: filmów, seriali, książek, komiksów oraz gier
wszelkiej maści. Jest to największe wydarzenie tego typu w Polsce oraz jedno z największych w
Europie, odwiedzane przez stale rosnącą liczbę uczestników (liczba odwiedzających podczas
ostatniej edycji przekroczyła 120 tysięcy!). Na każdego czekają tu niezapomniane atrakcje: spotkania
z gośćmi z kraju i zagranicy (w ubiegłych latach odwiedzili Poznań: Felicia Day, Patricia Briggs, Stan
Sakai, Christopher Judge i wielu innych), warsztaty, prelekcje, pokazy, koncerty, przedstawienia
teatralne, wystawy oraz kino plenerowe, a to jedynie wierzchołek góry lodowej, na którą corocznie
składa się kilkaset punktów programu! Pyrkon to fantastyczne miejsce spotkań, na którym każdyniezależnie od wieku i zainteresowań - znajdzie coś dla siebie i będzie się świetnie bawił. Przyjdź i
przekonaj się sam!

Opracowane na podstawie materiałów organizatorów.
Foto główne: Festiwal Pyrkon

