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Veletrh lehkého letectví TLL



Vřele Vás zveme k účasti na veletrhu Targi Lotnictwa Lekkiego TLL, 

který se bude konat ve dnech  7.- 8. října 2017 v objektech veletrhu 

Targi Kielce, druhého výstavního střediska ve Středně-východní 

Evropě. Veletrh Targi Lotnictwa Lekkiego TLL je to událost, která bude 

tvořit rovinu pro obchodní setkání zástupců leteckého odvětví, 

a zároveň bude místem integrace osob spojených s lehkým letectvím. 

Během výstavy provedeme shrnutí sezóny 2017 a začneme plánovat 

další leteckou sezónu. Výstavu bude tvořit kromě bohaté nabídky 

odborného zařízení řada vzrušujících ukázek, školení a přednášek.

Vřele Vás zveme!

Náš cíl:

Pořádání v Polsku veletrhu, kde se budou soustřeďovat všichni

nadšenci letectví.

Vystavovatelé budou mít možnost spojit prezentaci svých nabídek s 

dynamickými představeními.

Zajímavý program události:

možnost testových letů, školení a konference,

kursy pro letce během veletrhu.

Propagace události:

Informační kampaň veletrhu Targi TLL bude zahrnovat tak oborové 

časopisy jako i společenská média. Výrobky, prezentované na veletrhu 

budou také propagovat společenská média.

Pro koho je veletrh určen?

Veletrh, který zavítal do podzimního kalendáře kieleckého výstavního 

střediska je určen pro letce, odborníky, a také toužící po výjimečném 

dobrodružství. Událost bude ideálním místem pro obchodní jednání,
výměnu zkušeností, a také integraci leteckého odvětví s nadšenci 

vzdušných výprav. Už dávno je známo, že Svatokřížské hory je to jedna

z nejkouzelnějších oblastí Polska. Nyní se pod tímto nebím realizuje 

událost, kterou se sluší navštívit.  ................................................

 Ta rg i Lo tn i c twa Lekk i ego



Výrobci, dovozci a distributoři:

letadel ULM, vírníků, motorových kluzáků.

Výrobci a dovozci vybavení letadel,

leteckého nářadí, leteckých motorů.

Příslušenství pro letce.

Drony.

Letecké školy, aerokluby.

Banky

(poskytující leasing na letecké vybavení), střediska školení

pro letce, letecká pojištění.

Hotelová střediska, majitelé letišť.

Oborový rozsah:

€

Veletrh vysokých letů

 Ta rg i Lo tn i c twa Lekk i ego



EXHIBITIONS OFFER MORE 

Find us at: 

• 7 výstavních hal 

19 vícefunkčních konferenčních síní• 

• kongresy, konference 

a školení pro několik až 4500 osob

kongresová síň pro 850 osob• 

2400 parkovacích míst • 

na hlídaném parkovišti

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Polska

( +48 41 365 12 22, fax +48  41 345 62 61
biuro@targikielce.pl

targikielce.pl
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