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KOMUNIKAT PRASOWY

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają 

Bogaty program wydarzeń targowych przygotowały Międzynarodowe Tragi Łódzkie na 2013 
r.  Obok  ugruntowanych  i  prestiżowych  wydarzeń  targowych  w  tegorocznym  kalendarzu 
pojawiły  się  także  nowe  propozycje,  m.in.  Kongres  „Wojsko  Polskie  Szansą  dla 
Przedsiębiorczości”,  Targi  Kwatermistrzowskie  i  Targi  Technicznych  Wyrobów 
Włókienniczych.  Planowana  jest  także  impreza  związana  z  branżą  komunikacji  miejskiej 
połączona z  obchodami  115 łódzkiego MPK. 

Wszystkie  imprezy  odbędą  się  w  hali  Międzynarodowych  Targów  Łódzkich  
przy al. Politechniki 4. 

Pierwszymi  wydarzeniami,  na  które  zapraszamy  w  tym  roku  są  XIX  Targi  Regiony 
Turystyczne  NA  STYKU  KULTUR  oraz  Salon  Aktywnego  Wypoczynku  X-ACTIVE,  
które odbędą się w terminie  22-24 lutego 2013 r. Tegoroczna edycja targów turystycznych 
zgromadzi  200 wystawców z Polski  i  zagranicy – którzy zaprezentują atrakcje turystyczne 
państw  i  regionów  oraz  bogatą  ofertę  propozycji  spędzania  wolnego  czasu.  Regionem 
partnerskim  tegorocznych  targów  jest  Powiat  Nowosądecki.  Koleją  atrakcją  wydarzenia 
będzie  prezentacja  najdłuższego  w  Europie  szlaku  konnego.  Na  Salonie  Aktywnego 
Wypoczynku  pokazana  zostanie  oferta  sprzętu,   akcesoriów  oraz  odzieży  turystycznej  
i sportowej niezbędnych dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Tradycyjnie 
targom  towarzyszyć  będzie  bogaty  program,  konferencji,  prezentacji,  wykładów
 i warsztatów.

Od  14  do  16  marca trwać  będą  XVI  Łódzkie  Targi  Edukacyjne  –  największe  w regionie 
wydarzenie prezentujące kompleksową ofertę szkół, uczelni, placówek prowadzących zajęcia 
pozalekcyjne, kursy i szkolenia. W tym roku, po raz pierwszy w terminie 14-15 marca odbędą  
się  Targi  Środków  Dydaktycznych, na  których  ofertę  przedstawią  producenci  
i  dystrybutorzy  nowoczesnych  pomocy,  materiałów  i  urządzeń  dydaktycznych.  Dzięki 
takiemu  połączeniu  wydarzeń  Łódź  i  region  wzbogaci  się  o  wysokiej  rangi  wydarzenie 
edukacyjne skierowane zarówno do osób szukających oferty szkół i ośrodków szkoleniowych, 
jak i zawodowo związanych z edukacją.

Kolejnym  ważnym  wydarzeniem  w  wiosennym  kalendarzu  Międzynarodowych  Targów 
Łódzkich będą XVI Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio i Video FILM VIDEO 
FOTO. Odbędą się one w dniach 21-23 marca 2013 r. To jedyne i najważniejsze wydarzenie 
tej  branży  w  Polsce  i  Europie  Środkowo-Wschodniej.  Corocznie  podczas  imprezy  goście 
poznają nowości prezentowane przez najważniejsze w branży firmy z całego świata. Targi 
FILM  VIDEO  FOTO  odwiedzane  są  przez  rzesze  profesjonalistów  i  pasjonatów  z  kraju  



i  Europy.  Uzupełnieniem  oferty  wystawców  są  liczne  warsztaty,  wystawy,  szkolenia  
i  prezentacje,  których  tematyka  zawsze  spotyka  się  z  ogromnym  zainteresowaniem 
zwiedzających.

Kwiecień w Międzynarodowych Targach Łódzkich upłynie pod hasłem IT/ICT, a stanie się tak 
za  sprawą  XXIV Międzynarodowych  Targów Komunikacji  Elektronicznej  INTERTELECOM, 
które odbędą się w terminie  11-13 kwietnia.  Intertelecom to jedyne w kraju wydarzenie 
targowe prezentujące pełną  ofertę branży IT /ICT.  O ich świadczy fakt, że jako jedyne targi  
w  Polsce  INTERTELECOM  wpisany  został  do  Branżowego  Programu  Promocji  IT/ICT.  
Na  targach  zaprezentowane  zostaną  m.in.  systemy  i  sieci  telekomunikacyjne  
i  teleinformatyczne,  urządzenia  naziemne  i  satelitarne  stacji  telewizyjnych  i  radiowych  
oraz oprogramowanie i technologie mobilne. 

Maj  rozpocznie  się  od  nowego  w  kalendarzu  Międzynarodowych  Targów  Łódzkich 
wydarzenia – Kongresu „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości” oraz odbywających 
się  w  jego  ramach  Targów  Kwatermistrzowskie  –  I  Targów  Zaopatrzenia  dla  Służb 
Mundurowych. Uczestnicy wydarzenia zaprezentują m.in. ofertę tekstyliów, żywności, usług 
remontowo-budowlanych  przygotowaną  zgodnie  z  wymogami  i  potrzebami  służb 
mundurowych. Kongres odbędzie się w dniach 7-8 maja 2013. r.

Kolejnymi  targami,  na  które  spółka  zaprasza  w  maju  będą  XIII  Międzynarodowe  Targi 
Zoologiczne  PET  FAIR  –  najważniejsze  i  mające  najdłuższą  tradycję  w  Polsce 
międzynarodowe wydarzenie branży zoologicznej. Odbędą się one w terminie 10 - 12 maja 
2013  r.  Uzupełnieniem  oferty  wystawców  będą  atrakcyjne  wydarzenia  towarzyszące,  
m.in.  pokazy  psiej  tresury,  wystawa  akwarystyczna,  wystawy  małych  zwierząt  
oraz Międzynarodowa Wystawa Kotów.

17 maja Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają na galę finałową XXI Międzynarodowego 
Konkurs dla Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA. To  najstarszy i najbardziej prestiżowy w 
Polsce  konkurs  dla  młodych projektantów.  Corocznie  napływa na niego kilkaset  zgłoszeń 
kolekcji. Laureatami Złotej Nitki byli m.in.: Maciej Zień, Paprocki & Brzozowski, Jacek Gmach, 
Monika Onoszko, grupa Transmode i Sergiusz Kuchczyński.

Po  wakacyjnej  przerwie  odbędą  się  VI  Międzynarodowe  Targi  Żywności  Ekologicznej  
i  Tradycyjnej  NATURA FOOD (11-13 października),  beECO – II  Targi  Ekologicznego Stylu 
Życia  (11-13  października),  Targi  Technicznych  Wyrobów  Włókienniczych  (17-18 
października) V Targi URODA i ESTETYKA (19-20 października) i III Salon Ciekawej Książki 
(6-8 grudnia).

Szczegółowe  informacje  o  wszystkich  wydarzeniach  dostępne  są  na  stronie 
www.mtl.lodz.pl.

Zapraszamy!

http://www.mtl.lodz.pl/

