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Ptak Warsaw Expo jest największym Międzynarodowym Centrum  
Targowo-Kongresowym w Europie Środkowej. Powstało z myślą  
o organizacjitargów, kongresów, konferencji, szkoleń, imprez masowych  
i innych wydarzeń komercyjnych. 
Centrum zlokalizowane jest na przedmieściach Warszawy.  
Posiada 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej w sześciu halach  
oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej i 12 000 miejsc parkingowych.
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Ptak Warsaw Expo ma zaplecze i zespół, który sprosta wymaganiom 
Organizatorów ceniących przede wszystkim jakość i innowacyjność obiektu. 
To miejsce przygotowane do obsługi najtrudniejszych technicznie wydarzeń. 
Jest to możliwe dzięki doskonałym rozwiązaniom technicznym oraz 
nowoczesnej technologii obiektu.



 

15 minut do ścisłego Centrum Warszawy
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Doskonały układ komunikacyjny
(bezpośrednio przy trasie S8 i węźle komunikacyjnym A2/S8/S7)

Innowacyjny system wystawienniczy

Profesjonalna i kompleksowa obsługa wystawców i odwiedzających

10 minut do Międzynarodowego Portu Lotniczego 
(Lotnisko im. Fryderyka Chopina)

Godna zaufania firma z 20-letnim doświadczeniem



W dniach  od 14  do 16 października  2016  roku, na terenie 
największego w Centralnej Europie, Centrum Targowego Ptak 
Warsaw Expo, odbędą się międzynarodowe targi turystyczne – 
World Travel Show, na które serdecznie zapraszamy wystawców 
oraz odwiedzających. 
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World Trvel Show to jedno z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej. 
Zwiedzający zapoznają się z ofertą  wystawców i  będą mogli odnaleźć 
inspirację na krótszy lub  dłuższy  wypoczynek. Imprezie towarzyszyć 
będzie szereg atrakcji dodatkowych.

Ws z a k  i s t n i e j e  c o ś  t a k i e g o  j a k 
z a r a ż e n i e  p o d r ó ż ą  i  j e s t  t o 
r o d z a j  c h o r o b y  w  g r u n c i e  r z e c z y 
n i e u l e c z a l n e j .

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI



 

Każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy  do  uczestnictwa rodziny 
z  dziećmi i samodzielnych  podróżników. To  również  wyśmienita  okazja 
do  zaplanowania  wycieczek  grupowych dla większych firm oraz  instytucji   
i nawiązania korzystnej współpracy z wystawcami. 

Targi World Travel Show to wydarzenie, które w jednym miejscu  
i czasie łączy ze sobą wiele.  Organizacja targów to połączenie rożnych salonów 
tematycznych.  Możliwość  poznania najnowszych ofert i produktów 
wystawców.
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salon
TRAVEL

e  Touroperatorzy
e  Biura podróży 
e  Państwa i regiony
e  Regiony turystyczne w Polsce i za granicą
e  Hotele, motele, pensjonaty
e  Przewoźnicy: autokary, koleje, samoloty, promy, statki rejsowe
e  Produkty Regionalne
e  Zabytki w Polsce
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salon
BIKE

e  Rowery,
e  Rowery elektryczne,
e  Części rowerowe,
e  Akcesoria rowerowe,
e  Odzież i buty rowerowe,
e  Turystyka rowerowa, 
e  Nowe trendy modowe w  branży rowerowej

e  Środki bezpieczeństwa,
e  Organizatorzy maratonów,
e  Organizacje i stowarzyszenia rowerowe,
e  Prasa branżowa
e  Producenci i dystrybutorzy sprzętu  
     i akcesoriów do triathlonu,
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salon
WATER SPORT

e  Jachty, łodzie żaglowe, katamarany 
e  Kajaki
e  Sprzęt i akcesoria, np. kapoki, pianki, kaski,   
    zegarki itp.
e  Silniki
e  Sprzęt motorowodny – skutery, pontony
e  Usługi szkutnicze, 
e  Przyczepy podłodziowe, lawety

e  Szkółki żeglarskie
e  Windsurfing, kite
e  Nawigacja / elektronika

Patronem salonu Water Sport jest Aleksander Doba
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salon
HUNTING 
& FISHING

WĘDKARSTWO
e  Wędki, kołowrotki,
e  Akcesoria wędkarskie,
e  Elektronika wędkarska,
e  Odzież dla wędkarzy,
e  Rękodzieło wędkarskie,
e  Turystyka wędkarska,

MYŚLISTWO, ŁOWIECTWO:
e  Broń palna i amunicja
e  Optyka,
e  Noże i broń biała
e  Łuki,
e  Samochody terenowe,
e  Kuchnia myśliwska,

e  Meble, rękodzieło, sztuka
e  Odzież i obuwie,
e  Akcesoria
e  Sprzęt turystyczny
e  SPrzęt jeździecki
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salon
CAMPER

e  Campery, przyczepy campingowe 
e  Wyposażenie campingowe - naczynia, kuchenki
e  Turystyczne, karimaty, materace, śpiwory
e  Domki holenderskie
e  Namioty i akcesoria
e  Pola campingowe, 
e  Przewodniki, mapy, instytucje branżowe i wydawnictwa specjalistyczne



ATRAKCJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH:
World Travel Show  to  weekend   wypełniony atrakcjami. Zarówno 
osoby z  branży  jak i  zaciekawieni  odwiedzający,  znajdą coś dla 
siebie. Targi będą obfitować będzie  w  ciekawe pokazy dodatkowe, 
konferencje, spotkania ze znanymi podróżnikami oraz warsztaty 
i konkursy. Na uczestników czekają wyjątkowe nagrody.   

www.worldtravelshow.pl



 

konferencja
ALEKSANDRA DOBY Pierwsza ogólnopolska konferencja prasowa podróżnika Aleksandra Doby, 

organizowana po powrocie z samotnej  wyprawy  przez  Atlantyk.  Całość 
połączona zostanie z  prezentacją  zdjęć  dokumentujących  podróż. 
Konferencja ma charakter otwarty dla odwiedzających.
Będzie możliwość rozmowy i uzyskania autografu od Olka.
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targi
PODWODNA 
PRZYGODA

To  szczególna  okazja do spróbowania  swoich sił  
w nurkowaniu. Odwiedzający będą mogli zanurkować w specjalny akwarium, 
a przygoda zostanie połączona z  wykładami,   min.  polskiego rekordzisty  
w nurkowaniu jaskiniowym.

Największa branżowa impreza dla nurków w Polsce! 



premiera
KALENDARZA 
OMENY MENSAH

Prezentacja  wydania  kalendarza „I TAKI ŚWIAT JEST PIĘKNY”, 
będącego publikacją zdjęć z plenerami najpiękniejszych, egzotycznych miejsc 
na świecie.  Dochód ze sprzedaży kalendarza  przeznaczony jest na cele 
charytatywne.
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spotkania z
PODRÓŻNIKAMI 
„KONTYNENTÓW”

Targi odwiedzą goście specjalni - podróżnicy i odkrywcy zrzeszeni 
przez  wydawnictwo  „Kontynenty”. Spotkaniu towarzyszyć 
będą wystąpienia autorów książek publikowanych przez wydawnictwo.



warsztaty
FOTOGRAFICZNE Podczas eventu  odbędą  się warsztaty fotograficzne prowadzone 

przez profesjonalistów.  Złożone z testów  sprzętu, pokazów 
i  możliwość  doskonalenia  praktyki.  Podczas warsztatów  swoją 
wiedzą podzielą się znani fotoreporterzy.
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maraton
MOUNTAIN
TERRAIN BIKE

Maraton dla zdrowia, otwarty dla wszystkich uczestników. Integracja, ruch  
i zabawa w jednym. Maraton składa się z trzech dystansów: Fun, Mini oraz Max. 
W tym na każdym z odcinków obowiązuje podział na kategorie wiekowe, 
mężczyzn oraz kobiet, dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja rodzinna  
i drużynowa. 



globalny
TOUR OPEN 
MINIGOLF CUP

Finał Objazdowych Mistrzostw Polski Minigolfa Polska 2016. Zawodnicy 
będą walczyć o tytuł Mistrza MiniGolfa. Rozgrywki będą się odbywać na 
18 torach do gry. Zawody   połączone z atrakcją dla dzieci (w wieku od 5 
do 10 lat) - turniej Kids MiniGolf o „Białego Misia Pluszowego”.   
Imprezie będzie towarzyszyć maraton Zumby.
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WORLD
TRAVEL SHOW
COMPETITIONS

Konkurs Fotograficzny oraz Konkurs Podróżniczy 
W obydwu przypadkach uczestnicy  prześlą  swoje  prace: zdjęcia 
lub teksty, a wygrani dostaną  wyróżnienia  i  nagrody.  Organizacja 
i przebieg konkursów  zostaną opublikowane na 
Facebooku oraz stronie dedykowanej targom.   
Najlepsze  zdjęcia  uczestników, zostaną zaprezentowane podczas targów 
w formie wystawy. 



zakres tematów

KONKURSÓW
+ MIEJSCE    + PODRÓŻ 

           + PORTRET    + OPEN
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zawody
WĘDKARSKIE
I KIERMASZ SPRZĘTU

Zawody dla miłośników wędkarstwa,  łączące  zabawę, rywalizację   
i możliwość  wymiany  doświadczeń. Zawody rozgrywane na zbiornikach 
wodnych usytuowanych bezpośrednio przy obiekcie. 
Dodatkową atrakcją będzie „wyprzedaź garażowa” sprzętu wędkarskiego,  
w której może wziąć udział każdy zwiedzjący.



SALON CAMPER
SALON TRAVEL (POLSKA, ŚWIAT)

Katarzyna Szwed

Tel. +48 513 029 792
E-mail: k.szwed@warsawexpo.eu

SALON HUNTING & FISHING

Marcin Chojnowski

Tel. +48 507 664 090
E-mail: m.chojnowski@warsawexpo.eu

SALON WATER SPORT

Karolina Borusińska

Tel. +48 690 183 442
E-mail: k.borusinska@warsawexpo.eu

SALON TRAVEL (POLSKA)

Renata Nowel

Tel. +48 507 664 389
E-mail: r.nowel@warsawexpo.eu

SALON TRAVEL (ŚWIAT)

Agnieszka Faust

Tel. +48 501 239 338
E-mail: a.faust@warsawexpo.eu

SALON BIKE

Adrian Szyszkowski

Tel. +48 513 030 442
E-mail: a.szyszkowski@warsawexpo.eu

Al. Katowicka 62  |  05-830 Nadarzyn, Polska
www.warsawexpo.eu  |  info@warsawexpo.eu
Tel. +48 518 739 124
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