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ZŁÓW Z NAMI 
BIZNES NA 
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O TARGACH
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DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Targi Wędkarskie CARPATHIA 
FISHING, które odbędą się 
11-12 lutego 2023 roku w G2A 
Arena Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowym Woje-
wództwa Podkarpackiego
w Jasionce koło Rzeszowa
to wydarzenie dedykowane 
wszystkim miłośnikom węd-
karstwa. Na trzecią edy-
cję wydarzenia serdecznie 
zapraszamy Wystawców oraz 
Odwiedzających. 

Trzecia edycja targów węd-
karskich  w G2A Arena to miej-
sce do wymiany doświadczeń
i nawiązania współpracy z rodzi-
mymi, 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, kołowrotki, 
żyłki, plecionki, przynęty, spła-
wiki, podbieraki, przypony 
spinningowe, pontony, odzież 
dla wędkarzy.
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DLA WYSTAWCÓW

DWA DNI TARGÓW TO:

Targi ukierunkowane są na 
integrację producentów z in-
stytucjami otoczenia bizne-
su: dystrybutorzy, hurtownie, 
sklepy, łowiska, firmy które 
działają, wspierają i są zwią-
zane z branżą wędkarską. 
Carpathia Fishing to arena spo-
tkań umożliwiająca nawią-
zanie trwałych relacji bizne-
sowych. Jest to doskonała 
okazja do prezentacji nowo-
ści produktowych.

• wydarzenia konferencyjne
• prezentacje produktowe 
• warsztaty dla najmłodszych
• wywiady ze znanymi
  i doświadczonymi wędkarzami



Oferta III edycji Targów obejmuje wynajem powierzchni na sali wystawienniczej
wewnątrz budynku G2A Arena. Istnieje możliwość wynajmu powierzchni na 
zewnątrz obiektu oraz w przypadku braku miejsc na parterze sali wystawienniczej, 
również na antresolach (poziom +1, +2 sali wystawienniczej).

OFERTA WYSTAWIENNICZA

CENNIK WYNAJMU POWIERZCHNI

Z ZABUDOWĄRODZAJ STOISKA BEZ ZABUDOWY

110 zł70 złCENA NETTO ZA 1M2 [ZŁ]
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■ 4 zaproszenia,
■ podłączenie do prądu,
■ stolik i 2 krzesła

■ 4 zaproszenia,
■ ścianki działowe białe wys. 250 cm,
■ podłączenie do prądu,
■ wykładzina w kolorze ciemnoszarym
■ stolik i 2 krzesła
■ fryz z nazwą firmy

USŁUGI DODATKOWE

   

■ Wystawienie winderów lub roll-up’ów na wejściu do obiektu - 500 zł
■ Wyświetlenie logo firmy na odbiornikach LCD w obiekcie - 300 zł
■ Emisja filmu reklamowego firmy podczas wydarzenia - 15 sek. - 500 zł
■ Możliwość rozłożenia baneru reklamowego na balkonie Sali wystawienniczej
   do 50 m2 - 2000 zł



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

O G2A ARENA

KONTAKT

Kamila Mołoń
Tel.: 533 316 096
kamila.molon@cwkoperator.pl
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Iwona Tryka
Tel.: 720 806 629
iwona.tryka@cwkoperator.pl
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