
 

 

 

 

 

  
 
 

POLSKA WYSTAWA NARODOWA  
podczas MIĘDZYNARODOWYCH ZAGRZEBSKICH TARGOW JESIENNYCH,  

 ZAGRZEB, 14-18.09.2011 
 

POLSKA – KRAJEM PARTNERSKIM 
 

*** DOFINANSOWANIE kosztów udziału w wys.  do 50% kosztów, max PLN 25.000,-/na 
firmę ***  

 
Szanowni Państwo, 
 
z przyjemnością informujemy, Ŝe firma ELTAR, wieloletni doświadczony organizator udziału polskich firm w targach 
za granicą została wybrana w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki konkursu na organizatora  
WYSTAWY NARODOWEJ w Zagrzebiu.  
 
Ostatnie, znaczące wystąpienia polskich firm w Chorwacji miały miejsce podczas Międzynarodowych Zagrzebskich 
Targów Jesiennych w 1997 roku, z udziałem ponad 90 wystawców, w których Polska uzyskała status Kraju 
Partnerskiego oraz podczas wystaw narodowych w 2002 i 2003 roku, równieŜ w ramach MTJ w Zagrzebiu. 
Organizatorem wszystkich w/w wystąpień wraz z imprezami towarzyszącymi była firma ELTAR. 
 
DLACZEGO WŁASNIE CHORWACJA !!!  

� na rok 2011 prognozowany jest w gospodarce Chorwacji wzrost PKB w wys. ok. 2%  
� w 2011 roku przewidziane jest podpisanie umowy o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej,  
� Chorwacja jest  waŜnym krajem  turystycznym, co stymuluje  rozwój pozostałych gałęzi gospodarki  tj: 

przemysł spoŜywczy, produkcję mebli i wyposaŜenia mieszkań i hoteli ( tekstylia, oświetlenie, nakrycia 
stołowe itp.) , produkcję sprzętu rekreacyjno-sportowego m.in. łodzi motorowych i jachtów, produkcję 
wyposaŜenia obiektów rekreacyjno-hotelowych  i ich otoczenia jak sauny, baseny, salony spa, korty 
tenisowe, place zabaw dla dzieci, a takŜe producentów wyrobów pamiątkarskich i jubilerskich.  

� w dniu 16 lutego 2011 w Zagrzebiu odbyło się  POLSKO – CHORWACKIE FORUM GOSPODARCZE. 
Oficjalnego otwarcia forum dokonali ministrowie gospodarki obu krajów: Waldemar Pawlak ze strony 
polskiej oraz Duro Popijač ze strony chorwackiej. Celem forum było poszukiwanie moŜliwości rozwoju 
wzajemnej współpracy gospodarczej i rozszerzania wymiany handlowej o nowe towary, usługi i nowoczesne 
technologie  

� Chorwacja przywiązuje duŜe znaczenie do rozwoju ekologicznych technologii przyjaznych dla środowiska 
opartej na odnawialnych źródłach energii. 

� Rząd chorwacki przygotował ambitny program inwestycyjny w dziedzinie energetyk( budowa nowych                    
i modernizacja elektrowni wodnych, dokończenie gazyfikacji kraju), gospodarki wodnej (nawodnienie 
terenów upraw rolnych), infrastruktury remonty i rozbudowa linii kolejowych, w których realizację mogą 
włączyć się zagraniczni inwestorzy i dostawcy niezbędnych materiałów. 

 
Wystawa narodowa odbywać się będzie podczas Międzynarodowych Zagrzebskich Targów Jesiennych, które są 
najstarszą w Europie i największą w Chorwacji wielobranŜową imprezą targową – prezentacja                                
w Zagrzebiu ma na celu szeroką prezentację polskiej oferty eksportowej. Polska uzyskała status kraju 
partnerskiego na w/w targach, co związane jest z szeroką promocją Polski w całej Chorwacji.  
Wystawa  NARODOWA w Zagrzebiu ma charakter wielobranŜowy, ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących branŜ:    

� przemysł energetyczny – odnawialne źródła energii, pozyskiwanie, zasoby energii, 
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� ekologia i ochrona środowiska, nowe technologie odpady i ich zagospodarowanie,  
� przemysł rolno-spoŜywczy, Ŝywność przetworzona, mleko i produkty mleczne (sery), owoce warzywa, 

przetwory, mroŜonki, ryby, napoje alkoholowe i bezalkoholowe / Chorwacja obsługuje ponad 9 mln 
turystów zagranicznych rocznie, którym musi zaoferować odpowiednie wyŜywienie / 

� przemysł motoryzacyjny, w tym samochody, napędy hybrydowe w autobusach,  
� jachty i łodzie, pontony, artykuły sportowo-rekreacyjne   
� przemysł lekki: odzieŜ, tekstylia, wyroby skórzane, obuwie,  kosmetyki,  
� biŜuteria - w tym wyroby z bursztynu i srebra 
� sprzęt gospodarstwa domowego /AGD / ze szczególnym uwzględnieniem kuchenek gazowych, pieców 

gazowych c.o. itp.) 
� budownictwo- materiały budowlane, wykończeniowe, oświetlenie, okna drzwi, wykładziny podłogowe, 

parkiet itp.  
� meble i artykuły wyposaŜenia mieszkań ( nakrycia stołowe, obrusy, serwety, pościel, ręczniki, szkło 

gospodarcze, porcelana) 
� inne  

 
W ramach WYSTAWY NARODOWEJ przewidziane są następujące działania: 
- udział w charakterze wystawcy wraz z prezentacją oferty eksportowej na stoisku  
- konferencja prasowa w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu  
- Polsko-Chorwackie seminarium z udziałem przedstawicieli ministerstw gospodarki obu 
  krajów, Chorwackiej Izby Gospodarczej i Rzemieślniczej, polskich wystawców i przedstawicieli firm chorwackich 
  zaproszonych przez obie Izby, po seminarium indywidualne rozmowy dla firm zainteresowanych współpracą 
- udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez dyrekcję targów Zagrebacki Velesajam 
- prezentacja i degustacja polskich specjalności Ŝywnościowych poprzez zorganizowanie w wybranej restauracji 
  „Dni Kuchni Polskiej” 
- spotkanie z przedstawicielami WPHiI Ambasady RP w Zagrzebiu 
- przygotowanie i druk katalogu wystawy z ofertami wystawców do dystrybucji podczas konferencji, forum i targów 
 
Koszty udziału w wystawie objęte są dofinansowaniem w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych netto.                                  
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi PLN 25 tys./na firmę.  

 
Koszty udziału w wystawie kształtują sie następująco:  
1. dzierŜawa powierzchni wystawienniczej z zabudowa i obligatoryjnymi opłatami  
  PLN 1.770,-/m.kw + 23%VAT  
2. wpis do katalogu targowego Międzynarodowych Zagrzebskich Targow Jesiennych`2011  
   PLN 1.100,00 + 23%VAt  
3. obligatoryjna oplata rejestracyjna 
 PLN 1.100,00 + 23%VAT  
4. Przygotowanie i druk katalogu polskiej wystawy  z rozszerzona ofertą  wystawcy /1 zgłoszonej firmy  
 PLN 1.000,00 + 23% VAt  
5. wyjazd przedstawiciela firmy w dniach 13-19.09.2011  PLN 5.610,00 /osoba + 23%VAT  
który obejmuje: przelot na trasie Warszawa – Zagrzeb – Warszawa /z międzylądowaniem w jednym z portów europejskich; zakwaterowanie 
w hotelu **** 1 osoby w pokoju 2-osobowy 
transfery: lotnisko-hotel-lotnisko, transfery hotel-targi-hotel,  zakup karty wstępu na targi,  
6. dopłata do pokoju jednoosobowego PLN 650,00 /osoba + 23%VAT (na Ŝyczenie) 
  
Dla orientacji koszt udziału w wystawie przy załoŜeniu roŜnych metraŜy stoiska  z uwzględnieniem wyjazdu 1 osoby  
oraz 50% dofinansowania z MG kształtują sie następująco:  
9 m.kw - PLN 24740,00 + 23% VAT /bez dopłaty do pokoju 1-osobowego / - koszt 50% tj. PLN 12370,00 + 
23%VAT 



 

 

 

 

 

12 m.kw – PLN 30050,00 + 23%VAT /bez dopłaty do pokoju 1-osbowego/ - koszt 50% tj. PLN 15025,00 + 
23%VAT 
 
Nasze działania w zakresie organizacji wystawy wspiera Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP                          
w Zagrzebiu.   
Ponadto prowadzone są rozmowy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu oraz 
Ambasada Chorwacji w Polsce nt zorganizowania konkretnych spotkań dla firm uczestniczących w wystawie                    
w Zagrzebiu. 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w WYSTAWIE NARODOWEJ w Zagrzebiu i chętnie słuŜymy  
dodatkowymi informacjami. 
 
Osoba do kontaktu: dyr. Beata KAMIENIEC, tel: 022 617 33 23, e-mail: biuro@eltar-targi.com.pl  
 
Liczymy na Państwa udział i pozostajemy  
 
 
z powaŜaniem 
 
 
 
 
ElŜbieta Tęsna 
   Prezes 


