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Strzelectwo to nie tylko dyscyplina sportowa przeznaczo-
na dla wąskiej grupy osób, lecz to także swego rodzaju 
hobby, które w Polsce z roku na rok zyskuje na coraz więk-
szej popularności. Obecnie w Polsce jest ponad 600 tysię-
cy osób uprawnionych do posiadania broni palnej. Są to 
przede wszystkim strzelcy sportowi, kolekcjonerzy,                
a także myśliwi. Wychodząc naprzeciw potrzebom zarów-
no branży, jak i pasjonatów strzelectwa stworzyliśmy TOP 
GUNS EXPO, czyli Podkarpackie Targi Broni. To tutaj 
będzie miała miejsce największa w regionie ekspozycja 
różnego rodzaju broni palnej, amunicji, a także osprzętu      
i akcesoriów strzeleckich.

O TARGACH



Pasjonujesz się strzelectwem? Kolekcjonujesz broń?     
Szukasz okazji, by poszerzyć swój ekwipunek? Chcesz     
zobaczyć najnowsze trendy w branży strzeleckiej oraz    
zobaczyć różnorodną ekspozycje pistoletów, karabinów, 
rewolwerów, amunicji, osprzętu strzeleckiego, szaf do 
przechowywania broni palnej oraz akcesoriów strzelec-
kich? Zapraszamy 20 i 21 czerwca 2020 r. do G2A Arena      
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego na TOP GUNS EXPO. To tutaj dowiesz się 
wszystkiego na temat broni, amunicji, osprzętu oraz ich 
bezpiecznego przechowywania. Zrealizuj z nami swoją 
pasję z zakresu strzelectwa!

DLA ODWIEDZAJĄCYCH



Top Guns Expo to wydarzenie integrujące środowisko 
strzeleckie. Po raz pierwszy na Podkarpaciu w murach naj-
nowocześniejszego obiektu wystawienniczego wystawcy 
związani z tą branżą otrzymają niepowtarzalną okazję, aby       
zaprezentować swoje produkty szerokiemu gronu  odbior-
ców, nawiązać trwałe relacje biznesowe oraz pozyskać 
nowych klientów. 

DLA WYSTAWCÓW



G2A Arena Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowe to 
przestrzeń otwarta na biznes! 
Obiekt położony jest blisko 
Rzeszowa – ok. 10 minut od   
ścisłego centrum stolicy woje-
wództwa podkarpackiego oraz 
w sąsiedztwie Portu Lotnicze-
go „Rzeszów – Jasionka”. G2A 
Arena usytuowana jest w       
pobliżu dwóch ważnych dróg 
krajowych: DK9 i DK19, drogi 
ekspresowej S19, a także auto-
strady A4.
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