Szanowni Państwo!
W zawiązku ze zbliżającym się terminem 50. Jubileuszowych Targów „Bliżej zdrowia, bliżej natury”
odbywających się w dniach 21-22 marca 2020 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w
Katowicach, przesyłam informacje organizacyjne dla wystawców biorących udział w wystawie
towarzyszącej w/w wydarzeniu.
1. Przygotowanie stoisk będzie możliwe w dniu poprzedzającym targi:
20.02.2020 ( piątek) w godzinach od godz. 15 - stoiska zabudowane i od g. 8 rano - stoiska
niezabudowane do godz. 22.00
oraz pierwszego dnia targów 21.03.( sobota) od godziny 7:00.
Prosimy uprzejmie o deklarację o której godzinie możemy się Państwa spodziewać.
Targi są czynne dla zwiedzających 21.03.sobota od 9-19, 22.03 niedziela od 9-18.
Rejestracja uczestników ( zwiedzających) rozpoczyna w dniu 21.03.2020 się od godziny 9.00.
Otwarcie targów zaplanowano w sobotę( 21.03) i niedzielę ( 22.03) na godzinę 9:45.
Po przybyciu na teren Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach ul. Plac Sławika i
Antalla1 wejście od ul. Olimpijskiej ( vis a vis NOSPR) prosimy o zgłoszenie się ro rejestracji biura
organizatora targów Bliżej zdrowia bliżej natury celem odebrania pakietu wystawowego skład
którego stanowi:
- identyfikator firmy ( ilość szt. zgodnie ze zgłoszeniem)
- plan rozmieszczenia i nr. stoiska firmy
- protokół zdawczo-odbiorczy dot. zamawianego wyposażenia stoiska
- zaproszenie na przyjęcie jubileuszowe( ilość szt. zgodnie z zamówieniem)
- plan wykładów, warsztatów i Agenda Panelu Branżowego
- wydanie Jubileuszowe czasopisma Szaman
- dodatek Dziennika Zachodniego Bliżej zdrowia bliżej natury
- zgłoszenie do nagrody dla najlepszego produktu Jubileuszowych Targów” Drzewko Życia”
2. Do Państwa dyspozycji jest darmowy duży parking od frontu obiektu wystawowego MCK.
3. Dla dużo gabarytowych samochodów do rozładunku z tyłu budynku MCK jest dostępny bezpłatny
parking na 1 godzinę rozładunku za kaucją całkowicie zwrotną zgodnie z cennikiem zawartym w
regulaminie (prosimy doczytać przesłany z kartą zgłoszenia na targi regulamin). Jest również w
dodatkowej opcji parking 2 dniowy, wówczas płatny do rozładunku z tyłu budynku z bezpośrednim
wjazdem do hali.
Firmy , które zgłosiły zapotrzebowanie na parking płatny na dwa dni prosimy o przysłanie
numerów rejestracyjnych samochodów.

4. Zapraszamy również wystawców do zgłoszenia swoich produktów do konkursu na „Drzewko
Życia”. Nagrody „Drzewko Życia” to nieodłączny element każdej edycji targów „Bliżej zdrowia, bliżej
natury”. Są uhonorowaniem dorobku Państwa firmy za najlepszy produkt w danej dziedzinie. W tym
roku wiążą się też z wyjątkowym prestiżem ponieważ to 50. Jubileuszowe „Drzewka Życia”.
Laureaci tej nagrody zostaną ogłoszeni w dniu 21.03. 2020 ( sobota) podczas uroczystego przyjęcia z
okazji 50 Jubileuszu Targów oraz wymienieni w mediach, które objęły patronatem targi. Komisja
weryfikacyjna oceniającej zgłoszone produkty to wysokiej klasy specjaliści branżowi w składzie:
prof. dr hab. n. med. Anna Głowacka z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi,
mgr Joanna Nestorowicz - Kiegiel, Dyrektor Naczelny Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii
Naturalnych s.c.,
mgr Janusz Helbin doradca do spraw bezpieczeństwa żywienia i żywności,
mgr Halina Jurkowska Red. Naczelna czasopisma „Szaman” i organizator targów Bliżej zdrowia
bliżej natury.
W załączniku maila znajduje się karta zgłoszeniowa do nagrody „ Drzewka Życia”. Zgłoszenia należy
nadsyłać od dziś do 15 marca na adres e-mail: medpress@poczta.fm. Istnieje również możliwość
zgłoszenia w 1 dniu targów (tj. 21 marca) do godz. 12:00 w Biurze Targów.
Zgłoszenie produktu do nagrody odbywa się drogą prawidłowego doręczenia wypełnionej karty
zgłoszeniowej do nagrody wraz z produktem w ilości 1szt. ( jeśli jest on osiągalny w formie fizycznej),
oraz opłacenie zgłoszenia produktu do nagrody w kwocie 100zł.
Opłatę prosimy kierować na konto organizatora targów.

5. Rozdanie powyższych nagród odbędzie się podczas Jubileuszowego przyjęcia, jako dodatkowej
integracji i atrakcji dla uczestników. Kierujemy do Państwa zaproszenie na Przyjęcie Jubileuszowe w
dniu 21 marca 2020 roku, o godz. 19:00, przygotowane przez Emcek Bistro na terenie wystawowym
Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Koszt uczestnictwa to 130 zł.
Zaproszenia do nabycia po wcześniejszej rezerwacji mailowej i opłaceniu.
Odbiór zaproszenia z kompletem dokumentacji targowej w dniu imprezy w biurze organizatora
targów.
6. NOWOŚĆ! Po raz pierwszy wprowadzamy Panel Branżowy jest dedykowany wystawcom i
zainteresowanym gościom i dotyczy specjalistycznej wiedzy branżowej towarzyszącej targom.
Odbywa się w sobotę 21. 03. 2020 na terenie wystawowym, tak by wystawcy mogli bezkolizyjnie
uczestniczyć w specjalistycznych ciekawych prezentacjach dedykowanych dla przedsiębiorców
bezpłatnie.

7. Przypominamy też o możliwości zareklamowania swojej firmy w trakcie trwania targów na
cyfrowych info-kioskach. Reklama będzie polegała na wyświetlaniu przygotowanego przez państwa
banneru przez 10 sekund, co ok. 3 minuty na 10 info kioskach, rozmieszczonych na całym obiekcie.
Jednorazowy koszt za taką usługę wynosi zaledwie 600 zł netto.

Wymagane parametry reklamy (format pionowy): plik video z rozszerzeniem WMV, o rozdzielczości
1080x1920 bądź zdjęcia w formacie JPG, BMP, PNG o rozdzielczości 1080x1920. Reklamy targowe na
info kioski prosimy nadsyłać na adres e-mail targów: targi@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl
Termin ostateczny nadsyłania reklam to 28 lutego.
8. Wciąż jest też możliwość zareklamowania swoich produktów w dodatku targowym do Dziennika
Zachodniego. Dodatek ten ukaże się nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy, 18 marca 2020. Poza tym
będzie rozdawany za darmo uczestnikom targów w spodziewanej liczbie ok. 10 tysięcy.
W załącznikach podane są warunki techniczne dotyczące reklam, poglądowa siatka modułowa oraz
oferta wraz z cennikiem. Od cen podanych w załączniku proponujemy państwu, w imieniu Dziennika
Zachodniego rabat w wysokości 30% podanej ceny.
9. Mile widziane nagrody loterii fantowej dla uczestników targów. Mogą Państwo zareklamować w
ten sposób swoją firmę i przekazać w pierwszym dniu targów 21.03.( sobota) do godz.
10.00 nagrody dla uczestników targów. Mogą być to produkty, gadżety firmowe
lub inne upominki. Tradycyjnie podczas konferencji będziemy losować
nagrody wśród uczestników celem promocji wystawców i stworzenia
jeszcze lepszej atmosfery podczas wydarzenia.
10. Prosimy o terminowe uiszczenie płatności za zgłoszenie targowe. Wymogiem potwierdzającym
uczestnictwo wraz ze stoiskiem targowym jest opłacona faktura.

11. Targi ochrania FIRMA OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA Sp.. z siedzibą w Chorzowie.

12. Wolontariusze z grupy harcerskiej ZŁOTA SIÓDEMKA ze Sławkowa będą do
dyspozycji osób starszych i niepełnosprawnych oraz będą służyć pomocą wszystkim
potrzebującym.
13. Dyrekcja Lasów Państwowych objęła Jubileuszowe Targi swoim patronatem w
ramach którego przeprowadzą dla uczestników targów degustację ekologicznych produktów
na bazie darów leśnych.
13. W załączniku przesyłam program targów i plan wykładów i warsztatów oraz Agendę Panelu
Branżowego (zastrzegając możliwość dokonania zmian).

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod adres e-mail:
targi@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl oraz m.blaszczyk@bioliteurope.pl
Pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail oraz podanym niżej
numerem telefonu (+48 501 691 587).

