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Виставка Легкої Авіації TLL



Щиро запрошуємо до участі у Виставці Легкої Авіації TLL, яка 

проходитиме 7-8 жовтня 2017 р. у Виставковому центрі Кельце, 

другому за розмірами виставковому центрі в Центрально-Східній 

Європі. Виставка Легкої Авіації TLL – це подія, яка стане 

майданчиком для проведення ділових зустрічей для представників 

авіаційної галузі і водночас місцем інтеграції осіб, пов'язаних з 

легкою авіацією. В рамках виставки ми підведемо підсумки сезону 

2017 і розпочнемо планування наступного авіаційного сезону. На 

виставці, крім багатої пропозиції спеціалізованого обладнання, 

буде представлено безліч захоплюючих шоу, тренінгів та лекцій.

Щиро запрошуємо Вас!

Наша мета:

Створення виставки в Польщі, де ми будемо збирати всіх 

любителів літати.

Учасники виставки матимуть можливість поєднати презентацію 

своїх пропозицій з динамічними демонстраціями.

Цікава програма події:

можливість випробувальних польотів, навчання і конференції,

проведення під час виставки курсів для пілотів.

Промоція події:

Інформаційна кампанія Виставки TLL буде охоплювати як галузеві

видання, так і суспільні медіа. Продукти, представлені на Виставці,

будуть також рекламуватись в соціальних медіа.

Для кого ця Виставка?

Виставка, яка увійшла в осінній календар Виставкового

центру Кельце, призначена для пілотів, фахівців, а також для тих, 

хто мріє про унікальну пригоду. Подія буде ідеальним місцем для 

проведення ділових переговорів, обміну досвідом, а також інтеграції 

авіаційної галузі з прихильниками піднебесних експедицій.

Уже давно відомо, що Свентокшиські гори є одним з найкрасивіших

регіонів Польщі. Тепер під цим небом створюється подія, яку 

не можна пропустити.

Виставці Легкої Авіації 



Виробники, імпортери та дистриб'ютори:

надлегких літаків, автогірів, дельтальотів. 

Виробники та дистриб'ютори обладнання літаків, 

авіаційних інструментів, авіаційних двигунів.

Аксесуари для пілотів.

Безпілотні літальні апарати.

Авіаційні школи, аероклуби.

Банки

(які надають у лізинг авіаційне обладнання), навчальні 

центри для пілотів, авіаційне страхування.

Готельні центри, власники аеропортів.

Виставка високого польоту

Галузева сфера:

€

Виставці Легкої Авіації 

Виставці Легкої Авіації 



EXHIBITIONS OFFER MORE 

Find us at: 

• 7 виставкових залів

19 багатофункціональних конференц-залів• 

• конгреси, конференції і навчання 

від кількох до 4500 осіб

конгрес-зал на 850 осіб• 

2400 паркувальних місць на території, • 

що охороняється

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Polen

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

targikielce.pl

Керівник проекту: Joanna Marcjan

( +48 41 365 12 43, факс  +48 41 345 62 61

* marcjan.joanna@targikielce.pl 

 Заступник: Bartłomiej Terlecki

(  +48 41 365 14 32, факс  +48 41 365 13 13

* terlecki.bartlomiej@targikielce.pl

 Katarzyna RosołowskaМаркетинг:

( 41 365 12 35, 797 339 447+48 

* rosolowska.katarzyna@targikielce.pl

Robert Zarański

* robert.zaranski@co-pilot.pl 

(  +48 509 661 220
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