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Targi Wędkarskie CARPATHIA 
FISHING, które odbędą się 
8-9 lutego 2020 roku w G2A 
Arena Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowym Woje-
wództwa Podkarpackiego 
w Jasionce koło Rzeszowa 
to wydarzenie dedykowane 
wszystkim miłośnikom węd-
karstwa. Na drugą edycję 
wydarzenia serdecznie za-
praszamy Wystawców oraz 
Odwiedzających.

DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Druga edycja targów wędkar-
skich  w G2A Arena to miej-
sce do wymiany doświadczeń 
i nawiązania współpracy z ro-
dzimymi, jak i zagranicznymi 
firmami i instytucjami. Na 
Caprathia Fishing każdy od-
wiedzający będzie miał wyjąt-
kową możliwość zapoznania 
się z szeroką ofertą sprzętów 
i akcesoriów wędkarskich, 
takich jak: wędki, kołowrot-
ki, żyłki, plecionki, przynęty, 
spławiki, podbieraki, przypo-
ny spinningowe, łodzie, pon-
tony, odzież dla wędkarzy. 
Nie zabraknie stoisk z litera-
turą branżową, ofert turystyki 
wędkarskiej, jak i ofert łowisk 
specjalnych, a także atrakcji 
w postaci wywiadów z pro-
ducentami i wystaw prezen-
tujących nowoczesny sprzęt 
wędkarski. 



9000 ODWIEDZAJĄCYCH

DLA WYSTAWCÓW

Targi ukierunkowane są na 
integrację producentów z in-
stytucjami otoczenia bizne-
su: dystrybutorzy, hurtownie, 
sklepy, łowiska, które dzia-
łają, wspierają i są związane 
z branżą wędkarską. Carpa-
thia Fishing to arena spotkań 
umożliwiająca nawiązanie 
trwałych relacji biznesowych. 
Ponadto formuła targowa 
umożliwia w znakomity spo-
sób ukierunkowanie środków 
marketingowych na promo-
cję wśród szerokiego grona 
konsumenckiego. Jest to do-
skonała okazja do prezentacji 
nowości produktowych.

Dwa dni targowe zostały 
ukierunkowane na:
• wydarzenia konferencyjne
• prezentacje produktowe 
• warsztaty dla najmłodszych
• pokazy produkcji woblerów
• wywiady ze znanymi i do-
świadczonymi wędkarzami

40 WYSTAWCÓW

24 PATRONATY MEDIALNE
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LOKALIZACJA

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 
to biznesowe serce regionu, blisko 
Rzeszowa – 10 min. od ścisłego centrum 
stolicy województwa oraz w sąsiedztwie 
Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. 
Obiekt usytuowany jest w pobliżu 
dwóch ważnych dróg krajowych:        
DK9 i DK19, drogi ekspresowej S19,             
a także autostrady A4.

G2A ARENA, JASIONKA 953

Adam Rybiński
Tel.: 665 329 116
adam.rybinski@cwkoperator.pl

Wojciech Wąsacz
Tel.: 533 391 411
wojciech.wasacz@cwkoperator.pl
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