
Szanowni Reprezentanci branży dziecięcej i niemowlęcej! 

 

Już w marcu 2019 r. na mapie Görlitz pojawi się nowe miejsce: Polsko- 

Niemieckie Centrum dla Dziecka i Rodziny. Miejsce kolorowe 

i innowacyjne, które od początku do końca skierowane będzie do 

DZIECI, a w którym każdy będzie mógł czuć się swobodnie. 

 

Aby móc powoli przygotować się na to wydarzenie, w sobotę, 1 grudnia 

chcemy jednorazowo otworzyć drzwi Centrum i zorganizować w nim 

pierwsze Polsko-Niemieckie Targi Dziecięce! 

 

Podczas targów chcemy stworzyć lokalnym i ponadregionalnym firmom 

oraz organizacjom z branży niemowlęcej i dziecięcej 

możliwość zaprezentowania swoich produktów oraz usług. W tym 

momencie jesteśmy w trakcie poszukiwania wystawców z Polski 

i Niemiec, dzięki którym nasze targi staną się jeszcze bardziej 

zróżnicowane, kolorowe i ciekawe. Dlatego bardzo cieszylibyśmy się 

gdybyście także i Wy wraz ze swoją firmą/organizacją stali się ich 

częścią. 
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Państwa uczestnictwo w targach może odbyć się w następujący sposób: 

 

Za opłatą 65€ (260 zł) otrzymacie Państwo stanowisko wystawowe, 

na którym będziecie mogli zaprezentować firmę/organizację, sprzedawać 

swoje produkty, a przy okazji pozyskać nowych klientów z Polski i Niemiec. 

 

Opłata za stanowisko wystawowe zostanie zredukowana do 45€ (180 zł) 

jeśli zdecydujecie się Państwo przekazać nagrodę do naszej loterii fantowej 

(jest to opcja, którą polecamy najbardziej!) 

 

Jeszcze inną formą promocji Państwa firmy jest możliwość przekazania 

nagrody do loterii fantowej bez wykupienia stanowiska wystawowego. 

W zamian za to szeroko zaprezentujemy Państwa firmę/organizację 

w mediach społecznościowych, a także w trakcie samych targów zostaniecie 

przedstawieni jako partnerzy targów. 

 

Oprócz tego zachęcamy do przedstawienia na targach Państwa 

firmy/organizacji (niezależnie od wykupionego stanowiska wystawowego) 

w formie krótkiego wykładu/prezentacji. 

 

 

Zgłoszenia na targi przyjmujemy do 22 października 2018 r. 

 

Kontakt: 

Email: jakobsenkel@gmail.com 

 

Zapytania w języku polskim:                         Zapytania w jęz. niemieckim: 

Magdalena Zielińska-König                            Lisa Kießling     

Nr tel.: +49 17661083299                                Nr tel.: +49 1732922935   

 

                                           

POLSKO-NIEMIECKIE TARGI DZIECIĘCE 

Centrum dla Dziecka i Rodziny "KommSpielen bei JakobsEnkeln"  

Jakobstrasse 5 

02826 Görlitz 

 

 


