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Wystawa miłośników podniebnych wojaży
Paralotniarstwo jest jednym z najpopularniejszych sportów 
lotniczych. To przygoda dla odważnych, których z roku na rok 
w Polsce przybywa. Wychodząc naprzeciw miłośnikom tej 
dyscypliny Targi Kielce oraz Stowarzyszenie Gekon Glide Club 
zapraszają do udziału  w kolejnej edycji PARAGIEŁDY. W dniach 
7 -  8 października w obiektach Targów Kielce odbywać się będzie 
wystawa, która oprócz bogatej oferty sprzętu specjalistycznego 
obfitować będzie w wiele emocjonujących pokazów 
i  konkursów.

Serdecznie zapraszamy!

Nasz cel:
• Stworzenie w Polsce targów skupiających wszystkich 

  pasjonatów paralotniarstwa.

• Możliwość połączenia prezentacji oferty z dynamicznymi 

  pokazami na terenie Targów Kielce.

• Interesujący program wydarzenia: możliwość lotów 

  testowych, szkolenia i konferencje,  kursy skierowane 

  do pilotów.

Promocja wydarzenia:
Kampania informacyjna Targów PARAGIEŁDA obejmie zarówno 

czasopisma branżowe, jak i media społecznościowe. Produkty 

prezentowane na Targach promowane będą również w social 

media.

Do kogo kierujemy Targi PARAGIEŁDA?

Targi, które zawitały do jesiennego kalendarza kieleckiego ośrodka 

wystawienniczo – kongresowego przeznaczone są dla pilotów, 

specjalistów, a także marzących o wyjątkowej przygodzie. 

Wydarzenie będzie idealnym miejscem do rozmów handlowych, 

wymiany doświadczeń, a także integracji branży paralotniarskiej 

z pasjonatami podniebnych ekspedycji.

Od dawna wiadomo, że Góry Świętokrzyskie to jeden z najbardziej 

urokliwych regionów Polski. Teraz pod tym niebem tworzy się 

wydarzenie, na którym nie wypada nie być.
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Producenci, importerzy i dystrybutorzy: 

paralotni, silników, napędów plecakowych, 

trajek paralotniowych, lotni, motolotni, spadochronów,  

balonów, kitesurfingu, dronów oraz modelarzy.

Producenci i dystrybutorzy:

odzieży, sprzętu i akcesoriów.

Szkoły, aerokluby.

Wydawnictwa branżowe i portale internetowe.

Stowarzyszenia i organizacje.

Zakres branżowy:
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• 7 hal wystawienniczych

19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych•  

• kongresy, konferencje i szkolenia od kilku do 4500 osób

sala kongresowa dla 850 osób• 

2400 miejsc parkingowych na terenie strzeżonym• 

drugi ośrodek 

wystawienniczy

w Europie
Środkowo - 
Wschodniej

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22, fax. 41 345 62 61

biuro@targikielce.pl

targikielce.pl

: Dyrektor projektu Joanna Marcjan

 tel. 41 365 12 43, fax 41 345 62 61

* marcjan.joanna@targikielce.pl 

: Zastępca Bartłomiej Terlecki

41 365 14 32, fax 41 365 13 13

* terlecki.bartlomiej@targikielce.pl

: Katarzyna RosołowskaMarketing

41 365 12 35, 797 339 447

* rosolowska.katarzyna@targikielce.pl

Stowarzyszenie Gekon Glide Club:

Monika Chojnacka

* monika@ggc.pl 

697 580 166


