
6 – 9.3.2020

NORYMBERGA, NIEMCY

IDEALNE MIEJSCE

NA TWÓJ SUKCES



IWA OutdoorClassics to wiodące międzynarodowe targi 
sportów łowieckich i strzeleckich, wyposażenia outdooro-
wego oraz wyposażenia służb bezpieczeństwa cywilnego 
i służb ochrony bezpieczeństwa publicznego. Poznaj eks-
kluzywne nowości w New Product Center, nawiąż cenne 
kontakty i zdobądź wiedzę o wszystkim, co budzi zaintere-
sowanie i napędza Twoją branżę. To wszystko znajdziesz  
w idealnym miejscu na Twój sukces. 
Targi IWA OutdoorClassics rozpoczynają się 6 marca 2020.

Serdecznie zapraszamy.

WITAMY NA TARGACH IWA 
OUTDOORCLASSICS 2020

Zarezerwuj bilet już teraz!

Poznaj Shootingstar targów  
IWA OutdoorClassics 2020

NOWOŚĆ!   W ostatnich latach obser-
wujemy stały wzrost fascynacji tematem 
ASG. To właśnie dlatego po raz pierwszy 
zgromadziliśmy wszystkich wystawców 
związanych z ASG i paintballem w hali 8.  
Najlepsi wystawcy zaprezentują swoje 
najnowsze produkty na ponad 4500 m2. 

Skorzystaj z okazji, aby dowiedzieć się 
wszystkiego o rosnącym potencjale tej 
branży i wymienić pomysły z międzynaro-
dowymi ekspertami.

Airsoft Shooting Area

• ActionSportGames

• Cybergun

• Nuprol

• G&G Armament

• Redwolf

Znani wystawcy z  
branży ASG:

Po wielkim premierowym sukcesie rozbu-
dowany obszar Airsoft Shooting Area ofe-
ruje jeszcze więcej możliwości: Wypróbuj 
dłuższe stanowiska strzeleckie i doświadcz 
obsługi oraz precyzji najnowszych produk-
tów z branży.



Kupując bilet w przedsprzedaży do 
28.2.2020 oszczędzasz EUR 5.

BILET  
CAŁODZIENNY

Przedsprzedaż: EUR 34
Cena w kasie: EUR 39

BILET SEZONOWY 
Przedsprzedaż: EUR 50
Cena w kasie: EUR 55

We wszystkich cenach jest zawarty ustawowy podatek VAT.  
Pod adresem iwa.info/brochures można pobrać wersje w następujących  

językach: niemiecki, angielski, francuski, włoski, polsk i czeski.

IWA.INFO/TICKETS

Zarezerwuj bilet 
już teraz!

IWA Forum //  
Ciekawe wykłady ekspertów najwyższej klasy.

New Product Center //  
Zapoznanie z najnowszymi produktami z branży.

Newcomer Area //  
Prezentacja nowych, wyjątkowych wystawców. 

Archery Shooting Range //  
Pierwotny świat strzelania z łuku oraz kuszy.

Retail 4.0 //  
Przyszłość sprzedaży cyfrowej.

Airsoft Shooting Area //  
Fascynacja ASG i paintballem po raz  
pierwszy w oddzielnej hali.

Nie przegap żadnego
z punktów naszego  
programu ramowego



NCC Ost
NCC
Mitte

IWA OutdoorClassics
Idealne miejsce na Twój sukces

NASZA OFERTA

→ HALE 1, 3A, 4A, 7, 7A

→ HALA 3

Broń palna myśliwska, sportowa, kolek-
cjonerska, amunicja i ponowne ładowanie 
amunicji do broni myśliwskiej i sportowej, 
optyka i elektronika

Akcesoria strzeleckie, broń palna myśliwska, 
sportowa, kolekcjonerska, amunicja i po-
nowne ładowanie amunicji do broni myśliw-
skiej i sportowej, optyka i elektronika

→ HALA 4
Odzież, wyposażenie 
outdoorowe do polo-
wań, uprawiania sportu, 
wędkowania i spędzania 
wolnego czasu

→ HALA 5
Noże

→ HALA 6
Akcesoria dla myśliwych,  
prezenty, wyposażenie outdo-
orowe, łucznictwo, noże

→ HALA 9
Wyposażenie służb bezpieczeń-
stwa cywilnego i służb ochrony 
bezpieczeństwa publicznego

NOWOŚĆ

→ HALA 8
Wszyscy wystawcy związani tematycznie z ASG 
i paintballem po raz pierwszy w osobnej hali – 
nowy Airsoft Shooting AreaNO- 

WOŚĆ

Entrance 
Mitte Entrance 

Ost

Exhibition Park



MIEJSCE TARGÓW 
Centrum wystawowe
Norymberga

GODZINY OTWARCIA
Codziennie w godzinach
od 9 do 18
Poniedziałek w godzinach
od 9 do 16

OBSŁUGA ZWIEDZAJĄCYCH
T +49 9 11 86 06-49 19
F +49 9 11 86 06-49 18
visitorservice@nuernbergmesse.de

TOŻSAMOŚĆ
Istnieje obowiązek przed-
łożenia legitymacji – dalsze
informacje znajdą
Państwo pod adresem: 
iwa.info/tradevisitors

LET’S STAY SOCIAL!  
Podziel się swoimi wrażeniami 
z innymi gośćmi targowymi, 
użyj hashtagu #IWAshow

TERMIN
6 - 9.3.2020

ORGANIZATOR
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Norymberga

PATRONI IDEOWI
•  VDB Verband Deutscher Büchsenmacher 

und Waffen fachhändler e. V., Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von Jagd-, 

Sportwaffen und Munition, Ratingen 
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BEZPIECZNY DOJAZD 
Wszystkie informacje dotyczące
wygodnego i niedrogiego dojazdu
pociągiem znajdują się tutaj: 
iwa.info/travel

18
Prawo do wstępu mają
wyłącznie osoby, które
ukończyły 18. rok życia

OGRANICZENIE
WIEKOWE


