
www.paragielda.targikielce.pl

Patronat medialny: Organizatorzy: Instytucja wspierająca:

7-8.10.2017, Kielce
Targi Lotnictwa Lekkiego TLL



Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach Lotnictwa Lekkiego 

TLL, które odbędą się w dniach 7-8 października 2017 r. 

w obiektach Targów Kielce, drugim ośrodku wystawienniczym 

w Europie Środkowo – Wschodniej.  ..............................................

Targi Lotnictwa Lekkiego TLL, to wydarzenie, które będzie 

platformą spotkań biznesowych dla przedstawicieli branży 

lotniczej, a jednocześnie miejscem integracji osób związanych 

z lotnictwem lekkim. Podczas wystawy dokonamy podsumowania 

sezonu 2017 i rozpoczniemy planowanie kolejnego sezonu 

lotniczego.  ..............................................................

Wystawa oprócz bogatej oferty specjalistycznego sprzętu 

obfitować będzie w wiele emocjonujących pokazów, szkoleń 

i prelekcji.

Serdecznie zapraszamy!

Nasz cel:

• S tworzenie targów w Polsce gdzie będziemy skupiać 

  wszystkich pasjonatów latania.

• W ystawcy będą mogli połączyć prezentację swoich ofert 

  z dynamicznymi pokazami.

• I nteresujący program wydarzenia: 

  możliwość lotów testowych, szkolenia i konferencje, 

  kursy  podczas targów skierowane do pilotów.

Promocja wydarzenia:

Kampania informacyjna Targów TLL, obejmie zarówno czaso-

pisma branżowe jak i media społecznościowe. Produkty, prezento-

wane na Targach promowane będą również w social media.

Do kogo kierujemy Targi?

Targi, które zawitały do jesiennego  kalendarza kieleckiego 

ośrodka wystawienniczego dedykowane są dla pilotów, 

specjalistów, a także marzących o wyjątkowej przygodzie. 

Wydarzenie będzie idealnym miejscem do rozmów handlowych, 

wymiany doświadczeń, a także integracji branży lotniczej 

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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Ta r g i w y s o k i c h l o t ó w

Producenci, importerzy i dystrybutorzy: 

samolotów ULM, wiatrakowców, motolotni.

Producenci i dystrybutorzy 

wyposażenia samolotów, 

narzędzi lotniczych, silników lotniczych.

Akcesoria dla pilotów.

Drony.

Szkoły lotnicze, aerokluby.

Banki 

(leasingujące sprzęt lotniczy), ośrodki szkoleń 

dla pilotów, ubezpieczenia lotnicze.

Ośrodki hotelowe, właściciele lotnisk.

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
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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

Robert Zarański

* robert.zaranski@co-pilot.pl 

509 661 220


