
15-16 czerwca 2019 
G2A Arena



O Targach
II edycja Targów Baby Day dla dzieci i rodziców odbędzie się 15-16 czerwca 2019 r. w G2A Arena w Jasionce 
koło Rzeszowa. Wydarzenie organizowane jest z myślą o dzieciach, rodzicach i kobietach w ciąży. Targi Baby 
Day pomogą przygotować się do jednej z najważniejszych życiowych ról – mamy i taty.

Do odwiedzenia Targów Baby Day zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką ciąży oraz rozwoju i edu-
kacji małego dziecka. Targi Baby Day to okazja do zapoznania się z produktami dedykowanymi rodzicom
i dzieciom. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą Wystawców oraz zakupić niektóre z ich produktów. 
Przewidziana jest także strefa edukacji, w której będzie można uzyskać wiele praktycznych porad odnośnie 
pielęgnacji noworodków, niemowląt i wychowania starszych dzieci. Ponadto dla Uczestników targów przewid-
ziano liczne wydarzenia towarzyszące, takie jak:
  porady np. jak skompletować wyprawkę dla dziecka?

  doradztwo m.in. dieta w ciąży i w czasie karmienia piersią,

  szkoła pielęgnacji, np. jak dbać o skórę dziecka,

  warsztaty z „obsługi noworodka” (pierwsza kąpiel, przewijanie, karmienie itp.),

  bezpłatne konsultacje medyczne (np. udzielanie pierwszej pomocy i inne),

  oraz wiele innych  niespodzianek.

Baby Day to przede wszystkim wydarzenie bogate w wiele atrakcji dla maluchów. W programie m.in.:

  gry i zabawy dla dzieci,

  malowanie twarzy, 

  warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla najmłodszych,

  kino dla dzieci.

Baby 
Day

Dla odwiedzajacych



Stoisko bez zabudowy

 

1000 zł netto

Stoisko zawiera:

stolik i dwa krzesła

STANDARD - 10 m2

Stoisko zawiera:
ścianki działowe białe wys. 250 cm
instalacja elektryczna (3 gniazda 230V) 

stolik i dwa krzesła
fryz z nazwą firmy

1500 zł netto

STANDARD - 10 m2



Lokalizacja
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to 
biznesowe serce regionu.Położone jest blisko 
Rzeszowa – ok. 10 minut od ścisłego centrum 
stolicy województwa podkarpackiego orazw 
sąsiedztwie Portu Lotniczego „Rzeszów – 
Jasionka”. Obiekt usytuowany jest w pobliżu 
dwóch ważnych dróg krajowych: DK9 i DK19, 
drogi ekspresowej S19, a także autostrady A4.
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Wrocław
2h 20 min
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Gdańsk

55 min
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2h 25 min

2h 20 min

Rzeszów

Kamila Mołoń
Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji Imprez 
e-mail: kamila.molon@cwkoperator.pl 
nr. kom.: +48 533 391 413 

Patrycja Kozioł 
Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji Imprez 
e-mail: patrycja.koziol@cwkoperator.pl 
nr. kom.: +48 730 011 600


