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AMI + AMITEC
Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI 
i Branżowe Targi AMITEC odnotowały w kwietniu 
rekordowy wynik: na 130.000 m2 powierzchni 
wystawienniczej 472 wystawców (w tym 11 z Polski) 
zaprezentowało przegląd trendów w branży 
samochodowej oraz ofertę produktów i usług 
branży motoryzacyjnej.
> strony 4 + 5

LIPSKIE TARGI KSIĄŻKI
Lipskie Targi Książki cieszą się stale rosnącym
zainteresowaniem: tegoroczną ich edycję odwiedziło
126.000 miłośników literatury, czyli o 17% więcej niż 
w roku ubiegłym. 
> strona 10



Polski konsulat w Lipsku jest jednym 
z najstarszych przedstawicielstw
zagranicznych w tym mieście targowym.
Założony został w 1922 roku, a dziś należy
do grona czterech polskich konsulatów 
w Niemczech (Kolonia, Hamburg,
Monachium, Lipsk). Oprócz wydawania wiz 
i wystawiania paszportów konsulat wspiera
polskich obywateli w kwestiach prawnych.
Poza tym ułatwia nawiązywanie kontaktów
gospodarczych pomiędzy polskimi 
i niemieckimi przedsiębiorcami oraz
transgraniczne partnerstwa gmin, a także
ma znaczący udział w kulturowym
porozumieniu obu narodów. Od 2003 roku
stanowisko Konsula Generalnego w Lipsku
piastuje Ryszard Król.
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TRANSFAIR – Magazyn
Twojego Sukcesu

Targi Lipskie
znane są na
całym świecie
od lat. To w
Lipsku na
przełomie XIX 
i XX wieku
odbyły się
pierwsze Targi

Wzorcowe (Mustermesse), które
wykreowały model targowy oraz
wprowadziły go na arenę
międzynarodową. Również dziś Targi
Lipskie podejmują wyzwania
międzynarodowego biznesu
targowego. Gwarantują to jedne 
z najnowocześniejszych terenów
wystawienniczych w Europie. Tajemnicą
lipskiego sukcesu są „targi na miarę
potrzeb” idealnie dopasowane do
każdej grupy docelowej oraz wysoka
jakość usług. Widzą i doceniają to nasi
wystawcy i odwiedzający. Obecne
działania koncentrujemy na naszych
wschodnich sąsiadach – zatem także 
na Państwu. Chcemy stać się Państwa
targami i wspólnie z Państwem
poznawać i oceniać możliwości
handlowe, tworzyć korzystne warunki
dla obu stron oraz świętować wspólne
sukcesy.
Zapraszam Państwa do poznania Lipska
i Targów Lipskich jako nowego centrum
biznesu na europejskim rynku głównie
po to, aby czerpać z niego jak najwięcej
korzyści. W tym celu wydajemy niniejszy
magazyn, dzięki któremu będą Państwo
regularnie otrzymywać najważniejsze
informacje na temat jednych 
z najbardziej znaczących targów
niemieckich. 
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
Wolfgang Marzin
Prezes Zarządu Targów Lipskich GmbH

SŁOWO WSTĘPNE LIPSK: MIASTO TARGOWE O
NIEPOWTARZALNYM UROKU

Zapraszamy do Lipska, wiodącego centrum
targowego o pięknej tradycji. Ponad 500 lat
temu dzięki działalności targowej
międzynarodowych handlowców założone
zostało miasto, które do dnia dzisiejszego
pielęgnuje swój targowy charakter. Przez
wieki ta saksońska metropolia przyciągała
wielkie nazwiska i znane osobistości.
Johann Wolfgang von Goethe nazywał
Lipsk swoim „małym Paryżem“, a Jan
Sebastian Bach skomponował tu
najsłynniejsze kantaty i był kantorem 
w kościele św. Tomasza przez 27 lat.
Dziś Lipsk to miasto o wielu obliczach – jest
ośrodkiem sztuki, nauki, teatru i sportu, 
ale również centrum przemysłu
motoryzacyjnego. Rozwój targów oraz
otwarcie zakładów produkcyjnych Porsche,
BMW i siedziby DHL są najważniejszymi
elementami sprzyjającej rozwojowi
przedsiębiorczości polityki miasta. W Lipsku

odbywać się będą także Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej FIFA 2006. Setki tysięcy
fanów futbolu przyjedzie do tej saksońskiej
metropolii, aby wspólnie  świętować
zarówno podczas rozgrywek na stadionie,
jak i wieczorami w licznych kawiarniach,
letnich ogródkach i dyskotekach. Przyjezdni
będą mieli okazję doświadczyć znanej
gościnności lipszczan oraz niepowtarzalnego
uroku tego targowego miasta.

Polski Konsulat Generalny 
– od 1922 roku w mieście targowym

Trufanowstraße 25 
D-04105 Leipzig
Tel.: +49 341 562 33 00
Fax: +49 341 562 33 33
Konsulat.Leipzig@botschaft-polen.de
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Lipsk w liczbach:
Mieszkańcy: 500.000
Obcokrajowcy: 31.500 
(w tym ponad 1.000 Polaków)
Studenci: 38.000
Powierzchnia: 297 km2

Przedsiębiorstwa: 29.425
Lipsk w internecie:
www.leipzig.de/int/pl/

MIASTO 
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TRANSFAIR – Magazyn
Twojego Sukcesu
Z wielką przyjemnością oddajemy dziś 
w Państwa ręce inauguracyjne wydanie
magazynu, stanowiącego odzwierciedlenie
działalności Targów Lipskich. Naszym celem
jest stworzenie kwartalnika
prezentującego zarówno te najstarsze targi
świata, jak i Lipsk – saksońską metropolię 
o bogatej tradycji i kulturze. Albowiem jest
o czym i o kim pisać. Począwszy od
interesującej historii miasta i targów,

poprzez
wydarzenia
ostatnich
miesięcy, jakim
było niewątpliwie
losowanie grup
finałowych do
Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej
zorganizowane

właśnie na Lipskich Terenach Targowych, 
aż do meritum działalności targów:
kontaktów biznesowych, które w Lipsku
nawiązują również polskie
przedsiębiorstwa. 
Wraz z Targami Lipskimi rozwijamy się my,
ich polskie przedstawicielstwo. Oprócz
pomocy przy indywidualnych zapytaniach
dotyczących targów, organizujemy także
wspólne wystąpienia narodowe, wspierane
obecnością przedstawicieli polskiego rządu,
oraz wystawy specjalne, prezentacje
polskich wystawców i giełdy kooperacji. 
Rok 2006 rozpoczęliśmy istotnym
wydarzeniem, jakim było zorganizowanie
polskiego stoiska na Branżowych Targach
Budownictwa oraz Polsko-Niemieckie
Forum Budowlane. W marcu we Wrocławiu
odbyła się inauguracja cyklu regionalnych
spotkań z partnerami Targów Lipskich pod
nazwą „Lipskie Wieczory”. Kwiecień mija
nam natomiast pod znakiem branży
motoryzacyjnej: polskie przedsiębiorstwa
zaprezentowały się w ramach polskiego
stoiska na Branżowych Targach AMITEC, 
a na Międzynarodowych Targach
Samochodowych AMI ponownie gościliśmy
kilka tysięcy polskich fanów czterech kółek. 
Szczegóły minionych imprez, jak i bliższe
informacje o planowanych projektach 
i wydarzeniach prezentujemy Państwu 
na kolejnych stronach magazynu. 
Życząc interesującej lektury
pozdrawiamy serdecznie
Magdalena Dziemidek 
i Zespół Targów Lipskich Polska

BLIŻEJ
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DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH 
I… LUDZIACH
W rankingu niemieckich placówek
targowych w kategorii jakości
świadczonych usług Targi Lipskie zajmują
od lat czołowe miejsce. Na ten sukces
pracuje każdego dnia 27 zagranicznych
przedstawicielstw Targów Lipskich. Do
tego grona należy także ich warszawskie
biuro: Targi Lipskie Polska. 

MAGDALENA DZIEMIDEK
Tematyką targową zajmuje się od prawie
siedmiu lat, a od ponad czterech pracuje nad
wizerunkiem Targów Lipskich w Polsce.
Konsekwentne dążenie do wyznaczonych
celów oraz chęć podejmowania nowych
wyzwań to jej największe atuty. Jej otwartość
i ogromne zaangażowanie najlepiej poznali
wystawcy targów baufach, innbau,
Zuliefermesse, Igruma oraz Denkmal.
Drzemiący w niej wulkan nowych pomysłów
jest dla całego zespołu polskiego
przedstawicielstwa siłą napędową do
dalszych działań i kolejnych sukcesów. 
> mdziemidek@targilipskie.pl

MARZENA KUROPIESKA
Duszą, sercem i intelektem związana 
z Targami Lipskimi już od 2003 roku. O jej
merytorycznej wiedzy, niepowtarzalnym
zaangażowaniu i twórczej osobowości
przekonują się firmy biorące udział 
w następujących imprezach: AMI, AMITEC,
CADEAUX, COMFORTEX, Games Convention,
GÄSTE, Midora oraz ORTHOPÄDIE + REHA-
TECHNIK. > mkuropieska@targilipskie.pl

EWA OKNIŃSKA
Z właściwym dla siebie entuzjazmem od
ponad roku angażuje się w organizację
pobytu w Lipsku polskich firm i dziennikarzy.
W jej rękach spoczywa także promocja
Lipskich Targów Ksiażki, Pflegemesse 
i Therapie oraz współpraca z mediami.
Miłośniczka kultury hinduskiej jest
uosobieniem anielskiej cierpliwości, spokoju 
i radości ducha. > eokninska@targilipskie.pl

MICHAŁ RATYŃSKI
Od stycznia 2006 roku wzbogaca kobiecy
dotychczas zespół nie tylko o odpowiednią
dawkę testosteronu. Specjalista w wielu
dziedzinach, m.in. motoryzacyjnej – pierwsze
miesiące swojej pracy w pełni poświęcił
przygotowaniom ogólnopolskiej kampanii
targów samochodowych AMI. Kolejnym
wyzwaniem będą targi turystyczne, 
branżowe targi ochrony środowiska 
i energetyki TerraTec i enertec oraz modell–
hobby–spiel i Środkowoniemieckie Targi
Rzemiosła. 
> mratynski@targilipskie.pl

Zespół Targów Lipskich Polska (od lewej):
Michał Ratyński, Ewa Oknińska, Marzena Kuropieska, Magdalena Dziemidek

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
tel.: 022 653 65 52, 53, 54
fax: 022 653 65 51
e-mail: info@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl



Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI i Branżowe Targi AMITEC pobiły w 2006 roku nowe
rekordy: w porównaniu do edycji ubiegłorocznej zarówno Środkowoeuropejski Salon
Samochodowy, jak również najważniejsze w tej części Europy targi branży: części, wyposażenia
warsztatów i serwisu zwiększyły swoją powierzchnię wystawienniczą o pięć procent. 
Na 130.000 m2 472 wystawców (w tym 11 z Polski) zaprezentowało trendy i nowości w branży
samochodowej. W dniach 1 – 9 kwietnia ponad 290.000 odwiedzających zapoznało się z ponad
120 premierami światowymi, europejskimi i niemieckimi. Wśród nich amerykańska marka
Dodge zaprezentowała po raz pierwszy swoje modele przeznaczone na rynek europejski.
> www.ami-leipzig.de, > www.amitec-leipzig.de

Jakie miał Pan oczekiwania przybywając 
na AMI 2006? 
Peugeot miał nadzieję, że AMI jako pierwsze w tym
roku duże targi samochodowe w Niemczech
odzwierciedlą wzrost popytu na samochody wśród
klientów indywidualnych. Targi AMI zawsze
odgrywały rolę typowych targów konsumenckich,
na które przyjeżdżają odwiedzający, aby poznać
najnowsze modele samochodów. Cieszymy się, że
AMI wraz ze swoimi tegorocznymi nowościami, 
jak np. Peugeot 207, przyciągnęło wielu
odwiedzających i w konsekwencji tworzy wyraźnie
przyjaźniejszy klimat konsumencki w branży
samochodowej – i to nie tylko na wschodzie
Niemiec.

Jaką wagę przykłada Peugeot do
targów AMI?
Targi AMI odwiedzają w dużej mierze klienci
indywidualni, a więc grupa docelowa dla nas
najbardziej interesująca. Nasz udział w rynku
odbiorców prywatnych jest o pięć procent wyższy od

udziału w całym rynku samochodowym, na którym 
o pozycji danej marki decydują w dużej mierze
samochody firmowe. Oczywiście AMI są ważnymi
targami dla Peugeota także z tego względu, że są
wspierane przez VDIK, Związek Międzynarodowych
Producentów Pojazdów. W gremium tym Peugeot
odgrywa istotną rolę jako jeden z większych
importerów w Niemczech. Z tego właśnie powodu
tak ważna jest obecność Peugeot'a na AMI.

Co przekonuje Pana w Targach Lipskich? 
W ostatnich latach Lipsk rozwinął naprawdę
międzynarodowe i wiodące targi, również w branży
samochodowej. Architektura terenów targowych
jest jedyna w swoim rodzaju, a atmosfera w halach
bardzo sprzyjająca. Poza tym Lipsk stał się
prawdziwą atrakcją w centrum Europy oraz
miastem łatwo dostępnym ze wszystkich kierunków.
Na pewno nie jestem jedynym, który sądzi, że
miasto to emanuje przyjemną atmosferą. I to
sprawia, że Lipsk silnie przyciąga, również jako
miasto targowe. > www.peugeot.com

Wywiad z Oliverem Veyrierem,
dyrektorem Peugeot 

Deutschland GmbH

„Peugeot
znajduje swoich

klientów
właśnie tutaj“

RAJ DLA MIŁOŚNIKÓW
CZTERECH KÓŁEK
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Oferta polskich producentów części samochodowych (m.in.
firmy Auto-Gaz Lesisz, Car-Lift, DEF, Mikoda, Rataj) cieszyła się
dużym zainteresowaniem ze strony niemieckich odwiedzających.

Niezwykły klimat targów
AMITEC
Wywiad z Januszem Podsadnym, Wiceprezesem Zarządu
firmy CAR-LIFT SERVICE Sp. z o.o.

Jaką rolę odgrywają targi AMITEC dla Państwa
przedsiębiorstwa? 
Firma CAR-LIFT SERVICE Sp. z o.o. jest największym polskim
producentem podnośników samochodowych o udźwigu od 2 do 50
ton. Udział naszej firmy w targach AMITEC stwarza realne możliwości
nawiązania kontaktów techniczno-handlowych z przedsiębiorstwami
branży motoryzacyjnej, szczególnie jeżeli chodzi o rynek niemiecki.
Zależy nam także na dotarciu z naszymi podnośnikami do stacji
obsługi pojazdów, a targi te są bardzo dobrym miejscem, aby te kroki
poczynić.

Co przekonało Państwa firmę do udziału
po raz trzeci w targach AMITEC? 
Od trzech lat obserwujemy rozwój targów
AMITEC i musimy jasno stwierdzić, iż z roku 
na rok impreza ta oferuje coraz większy
i doskonalszy przegląd firm, a co się z tym wiąże
także produktów i usług. Na pewno dużym
plusem są też towarzyszące AMITEC targi

samochodowe AMI, które w gruncie rzeczy przyciągają do Lipska dość
dużą liczbę specjalistów z branży – w tym również przedstawicieli
stacji obsługi pojazdów i warsztatów, na których nam osobiście
najbardziej zależy.

Co szczególnego jest dla Państwa w Lipsku i jego targach?
Niezwykły klimat przede wszystkim! Począwszy od perfekcyjnej
obsługi ze strony polskiego przedstawicielstwa, które stara się jak
najlepiej przygotować nas do wystąpienia na targach, czego
dowodem są oczywiście coraz większe i efektowniejsze polskie
stoiska zbiorowe. Z kolei życzliwość i otwartość zarządu targów to
kolejny atut, który decyduje o niepowtarzalnej atmosferze panującej
w Lipsku. Warta polecenia jest również piękna lipska starówka wraz z
uroczymi restauracjami i kawiarenkami, na zwiedzanie których
staramy się znaleźć zawsze czas.
> www.car-lift.com.pl

Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Ortopedycznej 
i Rehabilitacyjnej wystawi się 362 przedsiębiorstw z 36 krajów.

Międzynarodowe Targi
Techniki Ortopedycznej i
Rehabilitacyjnej z Polskim
Stoiskiem Narodowym

Technika ortopedyczna, medycyna sportowa, pomoce i urządzenia
dla inwalidów ruchu, sprzęt rehabilitacyjny, artykuły sanitarne 
i środki pomocnicze, obuwie ortopedyczne, pielęgnacja i terapia
oraz bielizna są tematem targów ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK,
odbywających się w dniach od 10 do 13 maja w Lipsku. W tych
międzynarodowych targach, którym od kilku lat towarzyszy
Światowy Kongres Protetyków, Ortotyków i Rehabilitantów, swój
udział zgłosiło 362 wystawców z 36 krajów oraz 200 referentów.
Ostatni dzień targów będzie „dniem otwartych drzwi”. 
W tym dniu organizatorzy oczekują licznego przybycia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Do najliczniej reprezentowanych
krajów (30 wystawców) należą Stany Zjednoczone, które podczas
tegorocznej edycji targów będą krajem partnerskim. Dotychczas
swój udział zgłosiło również 30 wystawców z Europy Środkowo-
Wschodniej, w tym osiem firm z Polski. Zapewniając udział ponad
200 referentów z całego świata targi ORTHOPÄDIE + REHA-
TECHNIK stanowią niepowtarzalną okazję
uczestniczenia w wykładach i warsztatach 
na temat techniki ortopedycznej i techniki
obuwia ortopedycznego. Wszystkie bloki
tematyczne będą tłumaczone
symultanicznie na język niemiecki 
i angielski. W ramach programu
ramowego targów odbędą się
również wykłady na temat
europejskich rynków 
w Niemczech, Francji, 
we Włoszech i w Hiszpanii.
Ostatnią edycję targów,
która miała miejsce w maju
2004 w Lipsku, odwiedziło
ponad 12.000 specjalistów 
z branży z 77 krajów.
> www.ort2006.de
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Międzynarodowe Targi dla
Poddostawców Z 2006 w Lipsku
są jedną z najważniejszych
imprez wystawienniczych
branży poddostawczej 
w Europie. Od 20 do 22 czerwca
Targi Lipskie oferują jedyne 
w swoim rodzaju forum
prezentacji usług
poddostawczych dla branży
motoryzacyjnej, produkcji
urządzeń, maszyn i narzędzi.
Impreza ta na stałe wpisana jest
w kalendarze polskich
przedsiębiorstw i znajduje się
na liście targów objętych
dofinansowaniem Ministerstwa
Gospodarki. W tym roku Polska
jest krajem partnerskim
Zuliefermesse, co pochwala
prof. dr Józef Olszyński,
Kierownik Wydziału
Ekonomiczno-Handlowego
Ambasady Rzeczpospolitej
Polski: „Polskie Ministerstwo
Gospodarki pragnie jeszcze
bardziej wesprzeć udział Polski
w tych targach. W zeszłym roku
osobiście odwiedziłem targi 
i spotkałem się z bardzo
pozytywnymi opiniami na ich

temat ze strony polskich
wystawców.” Podczas targów 
Z 2006 polskie przedsiębiorstwa
wezmą udział w Polskim
Wystąpieniu Narodowym oraz
giełdach kooperacji, a polskiej

branży poddostawczej będą
poświęcone liczne imprezy
programu ramowego targów.
Na „X. Międzynarodowym
Kongresie Przemysłu
Motoryzacyjnego Środkowej

Europy” Polska Izba
Motoryzacji przedstawi
specyfikę i potencjał polskiego
rynku poddostawczego oraz
strategie rynkowe i możliwości
współpracy z niemieckimi
poddostawcami. Natomiast
głównym tematem „III. Polsko-
Saksońskiego Forum
Gospodarczego” będzie
budowa maszyn w obu krajach.
Drugiego dnia targów, 
21 czerwca, na Forum
Wystawców w hali 2 odbędzie
się Prezentacja Polskich
Poddostawców, a na Polskim
Stoisku Narodowym bankiet 
z udziałem gości specjalnych 
i mediów. 

Polska krajem partnerskim Z 2006
Zuliefermesse w Lipsku z bogatym programem ramowym
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Imprezy na targach
Zuliefermesse Z 2006:
20 czerwca 2006 
„III. Polsko-Saksońskie
Forum Gospodarcze“
20 i 21 czerwca 2006 
„X. Międzynarodowy Kon-
gres Przemysłu Motoryza-
cyjnego Środkowej Europy“

Jak ocenia Pani perspektywy polskich firm
poddostawczych na rynku niemieckim?
Jestem przekonana, że polscy poddostawcy mają
bardzo duże szanse na niemieckim rynku.
Spotykamy się z bardzo wieloma zapytaniami ze
strony dużych niemieckich odbiorców systemów,
zainteresowanych współpracą z poddostawcami 
z Europy Środkowej i Wschodniej. Stosunek ceny do
jakości usługi w Europie Środkowej i Wschodniej jest
bardzo atrakcyjny, szczególnie dla niemieckich
przedsiębiorstw. Do tego dochodzi jeszcze fakt, 
że właśnie Polska i Czechy dysponują bardzo
dobrymi fachowcami, co gwarantuje wysoką 
jakość produkowanych poddostaw.

Jaką rolę może odgrywać dla polskich
poddostawców udział w targach 
w odniesieniu do otwarcia się 
niemieckiego rynku?
Targi Zuliefermesse odwiedzane są od lat przez
przedsiębiorstwa, które poszukują nowych
kooperantów. Wykorzystują oni zaletę, jaką dają
targi, a mianowicie mogą przyjrzeć się zdolnościom
usługowym wielu firm z różnych krajów w jednym
czasie i miejscu. Liczny udział polskich wystawców

działa zatem na odwiedzających jak magnes.
Dodatkowym atutem są organizowane w ramach
targów giełdy kooperacyjne, umożliwiające
nawiązanie indywidualnych kontaktów 
z poważnymi partnerami. Targi stwarzają też
idealne warunki do rozpoczęcia rozmów 
o utworzeniu sieci kooperacyjnych, 
wykraczających poza granice danego kraju. Takie
sieci są jedną z wielu strategii funkcjonowania
poddostawców na coraz trudniejszym rynku.

Ilu polskich wystawców oczekują Państwo 
na targach Z?
W ramach Polskiego Stoiska Narodowego swoje
usługi prezentować będzie około 20 wystawców,
wśród których znajdą się odlewnie, firmy zajmujące
się obróbką metalu, firmy z branży elektronicznej,
poddostawcy różnych branż, a w tym głównie
branży motoryzacyjnej. Oprócz udziału firm 
w ramach wspólnej prezentacji, nie zabraknie także
indywidualnych wystawców, m.in. WOJSKOWEGO
INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ z Wrocławia.
Ponadto reprezentowana będzie polska 
spółka-córka holenderskiego poddostawcy
systemów Addit BV.

dr Deliane Träber, Dyrektor Pionu
Targów Przemysłowych Targów

Lipskich o szansach polskich
wystawców na Z 2006

„Udział polskich
wystawców

działa jak
magnes“
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Korzystny bilans lutowych targów baufach – 23.000 odwiedzających
mogło zapoznać się z najnowszymi produktami prezentowanymi
przez 431 wystawców pochodzących z 14 krajów. Podczas targów
jednym z głównych obszarów zainteresowania była polska branża
budowlana. 26 polskich firm na wspólnym stoisku prezentowało
nowości związane z materiałami, elementami oraz maszynami
budowlanymi. W ramach Polsko-Niemieckiego Forum Budowlanego
dyskutowano ponadto na temat perspektyw polsko-niemieckiej
współpracy oraz certyfikacji produktów budowlanych. „Jestem
bardzo zadowolony z przebiegu targów. Przeprowadziliśmy bardzo
wiele owocnych rozmów z niemieckimi partnerami, a dla polskich
wystawców targi baufach były idealnym miejscem do nawiązania
nowych kontaktów handlowych”, podsumowuje Stefan Nawrocki,
Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Polska branża 
budowlana w centrum
zainteresowania targów
26 polskich wystawców zaprezentowało swoje produkty 
na targach baufach w Lipsku 

Polskie stoisko na targach baufach w Lipsku cieszyło się wśród
odwiedzających dużym zainteresowaniem.

Reklama AMI
Od 1 do 9 kwietnia Międzynarodowe
Targi Samochodowe AMI oraz
branżowe targi AMITEC zgromadziły 
w Lipsku setki tysięcy odwiedzających.
W ramach szerokiej kampanii
reklamowej polskiego przedsta-
wicielstwa w pięciu dużych miastach
Polski nie można było nie zauważyć 
w sumie 115 wielkoformatowych
billboardów. Do miesięcznika „Auto
Moto” dołączona została specjalna
płyta VCD, dzięki której czytelnicy
mogli zapoznać się ze wszystkimi
informacjami dotyczącymi
tegorocznej edycji AMI. Natomiast 
na antenie TVN TURBO każdy odcinek
marcowego programu „Automaniak”
poprzedzony był specjalnymi
billboardami sponsorskimi AMI.

OPINIE NA TEMAT TARGÓW 
BAUFACH: „DOSKONAŁA OBSŁUGA“

„Na targach baufach byliśmy obecni po raz pierwszy. Mimo
że siedziba naszej firmy oddalona jest od Lipska tylko 
o cztery godziny jazdy samochodem, do tej pory nie
mieliśmy jeszcze żadnych kontaktów handlowych 
z Saksonią. Aby zwiększyć nasz eksport z 15 do zakładanych
40 procent, nie możemy nie uwzględnić rynku
wschodnioniemieckiego. Już pierwsze godziny targów
baufach przewyższyły nasze oczekiwania. Odbyliśmy 
wiele rozmów i spotkań, które z pewnością zaowocują
zamówieniami. Duże wrażenie zrobiły na nas zarówno
organizacja, jak i obsługa targów. Dzięki świetnej
współpracy z polskim przedstawicielstwem organizatora
targów nie mieliśmy żadnych problemów 
z przygotowaniem się do imprezy.” 

JAROSŁAW FIGARSKI, KIEROWNIK 
DS. EKSPORTU, ICOPAL S.A. ZDUŃSKA
WOLA:

„Mimo że targi baufach ogólnie nieco się zmniejszyły,
jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego tegorocznego 
w nich udziału. Nawiązaliśmy ważną współpracę z nowymi
klientami. Ponadto na targach chcieliśmy sprawdzić, jakie
produkty są poszukiwane na rynku niemieckim. Intensywne
rozmowy z niemieckimi firmami bardzo nam w tym
pomogły.”

„INTENSYWNE ROZMOWY 
Z KLIENTAMI“

PAWEŁ MARYJOWSKI, PREZES FIRMY PAMAX Z KLUCZBORKA:



Najpiękniejsza książka
pochodzi z Lipska
Tomik poezji „Mit einem Reh kommt Ilka ins Merkur“
wydany przez wydawnictwo mieszczące się w dzielnicy
Connewitz jest najpiękniejszą książką roku 2005. 
Jury uhonorowało nagrodą fundacji Buchkunst, dotowaną
kwotą 5.000 euro, idealną harmonię pomiędzy typografią
a ilustracją małego tomiku z liryką o Lipsku, wydanego przez
Petera Hinke i Frauke Hampel.  > www.cvb.de

Światowy lider z Lipska 
Lipszczanin Łukasz Gadowski został uhonorowany tytułem
Środkowoniemieckiego Przedsiębiorcy Roku 2005.

Założyciel i dyrektor firmy Spreadshirt GmbH dzięki
oryginalnemu pomysłowi na biznes w ciągu
zaledwie trzech lat stał się światowym liderem.
Założona wiosną 2002 roku firma Spreadshirt GmbH
oferuje bezpłatny internetowy merchandising.

Umożliwia on każdemu użytkownikowi internetu założenie sklepu
z własną marką, kreowanie nowych wzorów i nadruków, np. na
koszulki. Obecnie w Lipsku przedsiębiorstwo to zatrudnia około
150 pracowników. Natomiast ponad 100.000 osób rozpoczęło
dzięki pomysłowi pana Gadowskiego własną działalność
gospodarczą. 
> www.spreadshirt.de

Od 4 stycznia 2006 roku Lipsk znów jest
półmilionowym miastem. Tym samym wzrost
liczby mieszkańców osiągnął tymczasowy punkt
kulminacyjny. W 1991 roku liczba mieszkańców
miasta targowego spadła poniżej magicznej
granicy 500.000. W 1998 roku osiągnęła
najniższy poziom 437.101, po
przyłączeniu kilku gmin do miasta
liczba lipszczan od roku 2001
znów stale rosła. Obecnie Lipsk
pod względem wielkości jest
trzynastym miastem Niemiec.
Absolutny rekord liczby
mieszkańców został osiągnięty 
w 1933 roku: wówczas w Lipsku
mieszkało 713.000 osób.
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Nina Patrizia Herfurth
zaraz po swoich
narodzinach na
początku 2006 roku
stała się małą gwiazdą.

NOWOŚC’ : STUDIUM LOGISTYKI 
Nowa oferta studiów w Lipsku: od semestru zimowego w mieście
targowym można studiować zaocznie logistykę, zdobywając tytuł
bachelor (po trzech latach) lub master of science (po kolejnych
dwóch latach). Wyższa Szkoła Zawodowa w Hamm wprowadziła
ten kierunek studiów w związku z zapotrzebowaniem 
na specjalistów oraz kadrę kierowniczą w branży logistycznej. 
W związku z otwarciem spółki-córki DHL zajmującej się logistyką
pocztową, do roku 2008 pojawią się liczne oferty pracy.
> www.fh-hamm.de

GIEŁDA PRĄDU EEX EKSPANDUJE
European Energy Exchange AG (EEX) w Lipsku ciągle rośnie 
i wkracza na  nowe pola działania. Jako 133 przedsiębiorstwo oraz
pierwsza polska firma, spółka Elnord S.A otrzymała certyfikat
dopuszczający do handlu w ramach EEX. Oprócz tego EEX
rozpoczyna handel finansowymi bezwarunkowymi terminowymi
transakcjami giełdowymi węglem oraz clearing na kontrakty
węglowe z rynku OTC. Nowe produkty są skierowane do
producentów i sprzedawców węgla oraz do przedsiębiorstw
zaopatrujących w energię, do dużych użytkowników
przemysłowych i banków. EEX prowadzi rynek transakcji
natychmiastowych i terminowych prądu oraz unijnych upoważnień
emisyjnych i wraz ze swoimi firmami członkowskimi z 17 krajów

stanowi największą pod względem ilości członków i wielkości
obrotów giełdę energii w Europie kontynentalnej. 
> www.eex.de

LIPSKI PRĄD DLA ŻELOWYCH MIŚKÓW
Lipskie Zakłady Energetyczne Stadtwerke Leipzig rozpoczęły w tym
roku emisję elektryczności dla znanego koncernu Haribo z Bonn.

Kontrakt na dystrybucję 30 gigawatogodzin został już podpisany.
Dzięki współpracy z takimi firmami jak Haribo, Rotkäppchen-

Mumm, Pelikan oraz niemieckim Bundestagiem, Lipskie
Zakłady Energetyczne  zaopatrują najbardziej znanych

odbiorców energii. > www.swl.de
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„POLSKA – NIEMCY:
IDZIE KU LEPSZEMU?“
Gdy na początku marca zabierałem się za ten felieton,
wydawało się, że stosunki polsko niemieckie, o ile nie są 
w kryzysie, to znalazły się w martwym punkcie. Po wizycie
Lecha Kaczyńskiego w Berlinie mam nadzieję, że lody puściły 
i będzie tylko lepiej.

Kilka dni przed wizytą polskiego prezydenta w Berlinie
opublikowaliśmy w „Gazecie Wyborczej” tekst o tym, że stosunki
między obydwoma krajami są niezadowalające. Zwróciłem w nim
uwagę na fakt, że Polacy ignorują Niemców, którzy nieustannie
wyciągają do nas rękę, ale my na to nie reagujemy. Dla przykładu:
dwa tygodnie po zaprzysiężeniu Angela Merkel przybyła z wizytą
do Warszawy. Z marszu próbowała wyjaśnić  dwie najbardziej
gorące kwestie dzielące obydwa kraje: sprawę Centrum Przeciw
Wypędzeniom i gazociągu północnego, który po dnie Bałtyku 
połączy Niemcy i Rosję, a Polskę pominie. Dwa tygodnie później 
na szczycie zatwierdzającym budżet Unii Europejskiej w Brukseli
Merkel dobrodusznie przekazała Polsce 100 mln euro z puli, która
miała zasilić rozwój byłego NRD. A nowy polski rząd nie reagował.
Czego w takiej atmosferze można się było spodziewać po wizycie
prezydenta Kaczyńskiego w Berlinie? Albo zupełnej katastrofy,
albo przełomu. Po pierwszym dniu jego wizyty w korespondencji
napisałem, że polski prezydent „rozbija lody”. Bardzo życzliwie
podjęty przez niemieckich polityków Kaczyński pokazał w Berlinie
przyjazną twarz, a dobrego wrażenia nie zaprzepaścił nawet
szturm berlińskich homoseksualistów na aulę uniwersytetu
Humboldta, gdzie polski prezydent wygłaszał wykład. 
Teraz czekam na konkrety. Na wspólną i zdecydowaną polsko-
niemiecką reakcję na wydarzenia na Białorusi, czy pomyślne
zakończenie sporu o gazociąg bałtycki. Są wszelkie przesłanki, by
wierzyć w to, że Polska i Niemcy nie będą już więcej dryfować.
Bo nie byłoby dobrze, gdyby politycy z jednego czy drugiego
brzegu Odry zapomnieli, że w Zjednoczonej Europie Polska 
i Niemcy potrzebują siebie nawzajem. 
Na szczęście, mimo politycznych zawirowań mieszkańcy obydwu 
krajów rozumieją się całkiem dobrze, może dzięki temu, że nie
mają związków z polityką. Na polskich przygranicznych bazarach
kwitnie handel (to jedyne miejsca w Polsce, w których jak na razie
wprowadzono do obiegu euro), na berlińskich uniwersytetach
coraz częściej słychać polskich studentów, a mieszkańcy małego
miasta Belm w Dolnej Saksonii postanowili zacząć uczyć się języka
Mickiewicza i Słowackiego. Powód? Belmianie odkryli uroki
mazurskiego Kolna, będą z nim współpracować 
i regularnie je odwiedzać. Jak to zwykle bywa, rządzeni
są rozsądniejsi niż ci, którzy nimi rządzą.
Bartosz T. Wieliński

Bartosz T. Wieliński, korespondent
Gazety Wyborczej w Berlinie
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Wystawa koni PARTNER PFERD
otwarciem sezonu 2006
Targi PARTNER PFERD to jedne z najbardziej spektakularnych
wydarzeń w dziedzinie sportów konnych w Niemczech. Impreza
ta przyciągnęła do hal targowych w Lipsku 51.000 miłośników
jeździectwa. Dzięki obecności w programie takich atrakcji jak
kwalifikacje do mistrzostw świata FEI w jeździectwie,
powożenie czwórkami i turniej jazdy westernowej odwie-
dzający mogli doświadczyć niesamowitych wrażeń. Szkoły
jeździectwa, fora branżowe i producenci osprzętu jeździeckiego:
260 wystawców z siedmiu krajów oferowało wszystko, co
związane jest z tematyką sportów konnych. „Znów sprawdziła
się wyjątkowa kombinacja sportu zawodowego, show 
i wystawy, którą praktykujemy od 1998 roku wraz z naszym
partnerem En Garde” – podsumowuje tegoroczną edycję
targów Dyrektor Generalny Targów Lipskich, Josef Rahmen.

W ZNAKOMITEJ OBSADZIE: 5. LIPSKIE ROZMOWY BUDOWLANE 
Lipskie Rozmowy Budowlane są najważniejszym spotkaniem niemieckiej branży budowlanej. Nad piątą edycją tej imprezy zorganizowaną
bezpośrednio przed targami baufach 2006 patronat objęło osiem najważniejszych związków niemieckiej branży budowlanej. Do grona
referentów należał między innymi federalny Minister ds. Budownictwa Wolfgang Tiefensee oraz ekspert z dziedziny finansów i gospodarki
prof. Bert Rürup. Prof. Rürup ostrzegał przed niedocenianiem rozwoju demograficznego w Niemczech i klasyfikowaniem go jako starzenie
się społeczeństwa oraz wskazał na szanse tego procesu dla gospodarki budowlanej.
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Wielki sukces Lipskich Targów
Książki 
Lipskie Targi Książki cieszą się stale rosnącym
zainteresowaniem: tegoroczną ich edycję odwiedziło 126.000
miłośników literatury, czyli o 17% więcej niż w roku ubiegłym.
2.162 wystawców z 36 krajów to względem roku 2005 wzrost
sześcioprocentowy, podczas gdy powierzchnia wystawiennicza
wzrosła o 8%. Duże wydawnictwa, które od lat goszczą 
w Lipsku, zwiększyły powierzchnię swoich stoisk, a do grona
wystawców dołączyły liczne małe wydawnictwa, prezentujące
się w Lipsku po raz pierwszy. W ramach towarzyszącego
targom festiwalu czytelniczego „Lipsk czyta”, największego
literackiego święta w Europie, zorganizowano ponad 1.800
spotkań autorskich i wydarzeń specjalnych.
> www.buchmesse-leipzig.de 



Największe targi dwukołowców w nowych landach niemieckich
ponownie przyciągnęły dziesiątki tysięcy gości.

LIPSKI WIECZÓR 
WE WROCŁAWIU
20 marca we Wrocławiu odbyła
się inauguracja cyklu
regionalnych spotkań 
z partnerami Targów Lipskich
pod nazwą „Lipskie Wieczory”.
W miłej i niezobowiązującej
atmosferze klubu Guinness
można było nawiązać nowe
kontakty, wymienić się
doświadczeniami oraz
pomysłami na dalszą współpracę.
Partnerem wieczoru była
Zachodnia Izba Gospodarcza, 
a wśród zaproszonych gości
obecni byli przedstawiciele
Urzędu Miasta Wrocławia,
regionalnych izb i organizacji,
dolnośląskie przedsiębiorstwa
oraz media. Wieczór umilały
saksońskie specjały, jak np. zupa-
krem z ogórków i słynna sałatka
Kuddelmuddel oraz saksońskie
piwo Köstritzer.  W ramach
organizowanej loterii
rozlosowano m.in. pięć
podwójnych biletów wstępu 
na Międzynarodowe Targi
Samochodowe AMI. Kolejne
spotkania odbędą się 
w Poznaniu, Kielcach oraz
Warszawie.

REKORDOWE WYNIKI
TARGÓW DOM-OGRÓD-
REKREACJA
Goście największych
wschodnioniemieckich targów
konsumenckich DOM-OGRÓD-
REKREACJA (HAUS-GARTEN-
FREIZEIT) dokonali podczas
tegorocznej edycji zakupów na
sumę ponad 10,8 milionów euro,
bijąc tym samym nowy rekord.
Podczas dziewięciodniowej
imprezy na lipskie tereny
targowe przybyło w połowie
lutego 172.000 odwiedzających,
którzy jednocześnie mogli
zapoznać się z najnowszymi
trendami podczas
Środkowoniemieckich Targów
Rzemiosła (handwerksmesse) 
i nieruchomości
(ImmobilienMesse). Na targach
DOM-OGRÓD-REKREACJA swoje
produkty i usługi
zaprezentowało 856 wystawców.

ŚRODKOWONIEMIECKIE
TARGI RZEMIOSŁA
PRZYCIĄGNĘŁY
MŁODYCH GOŚCI
Środkowniemieckie Targi
Rzemiosła (mitteldeutsche
handwerksmesse), które odbyły
się w połowie lutego, cieszyły się
w tym roku dużą popularnością
przede wszystkim wśród ludzi
młodych. Prawie połowę
odwiedzających tę najważniejszą
platformę rzemiosła w nowych
landach stanowiły osoby
pomiędzy 18 a 30 rokiem życia.
Największe zainteresowanie
wzbudziła branża budowlana 
i wykończenia wnętrz oraz
tematy dotyczące urządzania
mieszkania i rzemiosło
artystyczne. Łącznie swoje
produkty i usługi
zaprezentowało 260 wystawców
(w tym 9 polskich firm). „Targi
mitteldeutsche handwerksmesse
dobrze się przyjęły jako
gospodarczo-polityczne forum
rzemiosła i platforma
informacyjna dla konsumentów.
Świadczy o tym zarówno duża
liczba odwiedzających, jak i
wysoka jakość programu
ramowego”- podsumowuje
tegoroczną edycję kierownik
targów Bettina Kaiser. 87%
wystawców oceniło swój udział
w targach jako bardzo duży
sukces.

TARGI
MOTOCYKLOWE 
Tłumy na największych
targach dwukołowców 
w nowych landach
niemieckich – 68.000
odwiedzających przyjechało
w połowie lutego na XI.
Targi Motocyklowe w
Lipsku, podczas których
zaprezentowało się 
242 wystawców. Duża 
część fanów motocykli
przybyła do Lipska również 
z Polski i Czech. 

TRANSFAIR 1/06 REVIEW

STRONA 11



KALENDARZ TARGÓW:
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LIPSKIE TERENY TARGOWE
Wysoka funkcjonalność i nowoczesność
terenów wystawienniczych gwarantuje
komfortowy pobyt na targach. Cały kompleks
budynków – hale wystawiennicze, centrum
kongresowe, restauracje oraz budynek
administracyjny połączone są ze sobą szklanymi
korytarzami. Każda z pięciu parterowych 
i klimatyzowanych hal ma powierzchnię 
20.500 m2. Centralnym miejscem terenów
wystawienniczych jest charakterystyczna 
dla Targów Lipskich i scalająca cały kompleks
Hala Szklana o wymiarach 80 m szerokości, 
243 m długości i 30 m wysokości. 

• hale targowe: 5 hal, każda 
o powierzchni 20.500 m2

• łączna powierzchnia
użytkowa hal: 102.500 m2

• tereny otwarte: 30.000 m2

• gastronomia: 5 restauracji 
o łącznej liczbie 

2.000 miejsc, bary,
kawiarnie, bistro

• parkingi: 6.000 miejsc dla
odwiedzających, 
1.000 miejsc dla
wystawców, 120 miejsc dla
samochodów ciężarowych i

dostawczych
• lądowisko dla helikopterów
• bezprzewodowy dostęp do

internetu
• International Business

Lounge

Położony w samym centrum Europy
Lipsk dysponuje zarówno
nowoczesną siecią autostrad
dojazdowych, jak i dogodnymi
połączeniami kolejowymi 
i lotniczymi. Lipskie tereny targowe
znajdują się bezpośrednio przy
trzypasmowej autostradzie A 14
(Halle-Drezno), w pobliżu drogi
krajowej B 2 oraz przy skrzyżowaniu
autostrad Schkeuditzer Kreuz (A14
Halle-Drezno, A9 Berlin-Monachium).
Położony w centrum miasta Dworzec

Główny znany jest nie tylko 
z dogodnych połączeń kolejowych,
ale także z fascynującej
dwupiętrowej promenady
handlowej. Do terenów
targowych można dojechać 
z dworca tramwajem numer 
16 w ciągu 20 minut. Natomiast 
z międzynarodowego lotniska
Lipsk/Halle podmiejski ekspres w
ciągu zaledwie kilkunastu minut
dociera do terenów targowych 
oraz centrum miasta.

Hamburg

Polska

Drezno

Czechy

Monachium

Berlin

Düsseldorf

Lipsk

Praga

10.5.06 – 13.5.06

ORTHOPÄDIE+REHA-TECHNIK

Międzynarodowe Targi Techniki Ortope-

dycznej i Rehabilitacyjnej oraz Świato-

wy Kongres Protetyków, Ortotyków i

Rehabilitantów

(targi gościnne)

20.6.06 – 22.6.06

Z 2006 – Die Zuliefermesse

Międzynarodowe Targi dla Poddostaw-

ców: Części, Komponenty, Moduły i

Technologie

21.8.06 – 23.8.06

GC Developer Conference (GCDC)
(tylko dla specjalistów z branży)

24.8.06 – 27.8.06

GC 2006

Europejskie Targi Gier Multimedialnych

– 23.08.2006: dzień prasowy i dla

odwiedzających z branży  

9.9.06 – 11.9.06

CADEAUX Leipzig
Branżowe Targi Upominków 
i Wyposażenia Wnętrz
(tylko dla specjalistów z branży)

9.9.06 – 11.9.06

COMFORTEX
Branżowe Targi Aranżacji Wnętrz
(tylko dla specjalistów z branży)

9.9.06 – 11.9.06

MIDORA Leipzig
Dni Zegarków i Biżuterii
(tylko dla specjalistów z branży)

30.9.06 – 03.10.06

modell – hobby – spiel

Targi Modelarstwa i Gier

23.10.06 – 25.10.06

euregia 2006

Rozwój Lokalizacji i Rozwój Regionalny

w Europie – Targi Specjalistyczne 

i Kongres 

25.10.06 – 28.10.06

denkmal

Europejskie Targi Konserwacji Zabyt-

ków i Renowacji Miast

22.11.06 – 26.11.06

Touristik & Caravaning 

International Leipzig

Międzynarodowe Targi Turystyki 

i Caravaningu

Terminy regionalnych spotkań Targów

Lipskich „Lipskie Wieczory”:

czerwiec 06, Poznań

październik 06, Kielce

grudzień 06, Warszawa

PLAN

DOJAZD


