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VIII edycja targów
Przez dwa dni Centrum EXPO XXI w Warszawie było miejscem, gdzie
przedstawiciele sieci handlowych prowadzili rozmowy biznesowe
z wystawcami, dostawcami dla branży retail. Zapoznali się z nowościami i trendami wyposażenia i projektowania sklepów oraz uczestniczyli w inspirujących konferencjach i praktycznych warsztatach. Na
Targach RetailShow ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy zaprezentowało ofertę w zakresie wyposażenia i aranżacji sklepów. RetailShow to największe targi wyposażenia, technologii i usług dla handlu
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Targi RetailShow odwiedziło ponad 5000 gości, w tym przede wszystkim przedstawiciele sieci handlowych (spożywczych, odzieżowych,
obuwniczych, gastronomicznych, drogeryjnych, RTV/AGD, Dom
i Ogród, itd.). Przybyli także zarządzający centrami handlowymi, najemcy oraz osoby prowadzące niezależne placówki handlowe. Pojawili się również producenci i dystrybutorzy wyposażenia. Ciągłe zmiany zachowań i potrzeb konsumentów, a co za tym idzie elastyczność
w projektowaniu przestrzeni sklepowych, były jednym z wiodących
tematów na konferencji Retail Congress 2017 oraz warsztatów w Teatrze Innowacji.
Video report
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Zakres tematyczny
STORE DESIGN
projektowanie sklepów, meble i regały sklepowe, meble chłodnicze,
meble dla butików, aranżacja, oświetlenie, meble magazynowe, strefa wejścia, organizacja półki
RETAIL TECHNOLOGY
kasy, wagi, czytniki i drukarki kodów kreskowych, drukarki fiskalne,
kolektory danych, RFID, systemy zabezpieczeń, kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy, obsługa płatności, systemy komunikacji bezprzewodowej i mobilnej, systemy lojalnościowe, systemy geolokacyjne i liczenia klientów
EQUIPMENT & SERVICES
wózki sklepowe, boksy kasowe, wózki magazynowe, systemy prowadzenia klienta, klimatyzacja i wentylacja, maszyny czyszczące, usługi
outsourcingowe, finansowe, consultingowe i prawne, systemy parkingowe, materiały POS i display, systemy identyfikacji wizualnej,
merchandising, systemy franczyzowe, produkty FMCG
SALON IT & E-COMMERCE
systemy informatyczne dla branży handlowej w obszarach zakupów,
sprzedaży, marketingu, logistyki, księgowości, administracji, zarządzania, komunikacji i innych oraz rozwiązania informatyczne dla
e-commerce i m-commerce
SALON DIGITAL SIGNAGE
ekrany, źródła sygnału, serwery wraz z systemami dystrybucji, oprogramowanie do zarządzania i modyfikowania treści, aromamarketing,
audiomarketing itp
SALON GASTRO
wyposażenie, technologie i usługi skierowane do sieci gastronomicznych oraz punktów gastronomicznych zlokalizowanych w sieciach detalicznych
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Wydarzenia
towarzyszące
THE PERFECT STORE 2017
Najnowsze i najciekawsze rozwiązania oferowane przez wystawców
można było obejrzeć w Modelowym Sklepie. Wkomponowane zostały
w plan projektantki, która w tym roku rekomendowała zerwanie
z powielaniem schematów i szukanie wyróżników w organizacji
przestrzeni sklepu. Modelowy Sklep przykuwał uwagę odwiedzających,
bez wątpienia był źródłem inspiracji zarówno aranżacyjnych, jak
i wyposażeniowych.
THE RETAIL CONGRESS 2017
W kongresie udział wzięły zarządy i osoby odpowiedzialne za marketing, rozwój, IT, merchandising i zakupy w sieciach handlowych, właściciele sklepów oraz inni uczestnicy rynku. Konferencja poświęcona była
trendom w projektowaniu sklepów i nowym konceptom działającym
w systemie omnichannel. Wśród omawianych tematów znalazły się
tworzenie optymalnych wnętrz handlowych czy koncepcja sklepu przyszłości, który stanie się elastyczną przestrzenią. W drugim bloku tematycznym eksperci z wiodących firm IT przybliżyli innowacyjne rozwiązania dla handlu. Była mowa także o customer experience w kontekście
badań klientów, budowaniu wizerunku cenowego sieci detalicznej czy
najnowszych trendach w zarządzaniu jakością w obsłudze klienta.
THE RETAIL INNOVATIONS THEATRE 2017
Prelegenci występujący podczas konferencji oraz w Teatrze Innowacji dzielili się wiedzą w zakresie projektowania wnętrz, badania odczuć
klienta w sklepie czy praktycznymi rozwiązaniami produktowymi. Odwiedzający Targi RetailShow mogli zadać pytania i podyskutować, a zdobyte informacje zastosować w codziennej pracy nad tworzeniem jak najlepszych konceptów handlowych.
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Konkursy
Targi RetailShow to też cieszące się coraz większą popularnością branżowe konkursy „Best Shop
Concept” oraz „Innowacje Handlu”. Pierwszy stanowił świetną okazję dla pracowni architektonicznych, by pochwalić się najlepszymi realizacjami. W tym roku poziom zgłoszonych projektów
był bardzo wysoki, tak więc Jury stanęło przed wyzwaniem, by wyłonić najlepsze. Z kolei nagrodzone w drugim konkursie produkty udowodniły, że branża retail dynamicznie się rozwija
i proponuje bardzo innowacyjne rozwiązania.
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Laureaci „Innowacje Handlu 2017”:
• Produkt: Kasoterminal iPOS duet
Kategoria: Kasy fiskalne i wagi
Firma: iPOS S.A.
• Produkt: Skaner ladowy z funkcją wagi MP7000
Kategoria: Drukarki, skanery, kolektory, POS
Firma: Zebra Technologies
• Produkt: Komputer mobilny TC20
Kategoria: Systemy i technologie IT
Firma: Zebra Technologies
• Produkt: Tablet Senor tPOS
Kategoria: Drukarki, skanery, kolektory, POS
Firma: Datecs-Polska Sp. z o.o.
• Produkt: Komputer POS Senor V5e
Kategoria: Drukarki, skanery, kolektory, POS
Firma: Datecs-Polska Sp. z o.o.
• Produkt: POLOkarta
Kategoria: Programy lojalnościowe
Firma: POLOmarket Sp. z o.o.
• Produkt: Przenośny terminal danych CipherLab RS31
Kategoria: Drukarki, skanery, kolektory, POS
Firma: KONCEPT-L S.A.
• Produkt: MainBox
Kategoria: Systemy i technologie IT
Firma: D&K Technology Sp. z o.o.
• Produkt: Witryna cukiernicza SONATA
Kategoria: Projekty i wyposażenie wnętrz sklepowych
Firma: MAWI S.J.
• Produkt: Lada chłodnicza Carina 07
Kategoria: Projekty i wyposażenie wnętrz sklepowych
Firma: ES System K Sp. z o.o.
• Produkt: Terminal paczkowy FreshBox
Kategoria: e-Commerce & mobile
Firma: Modern-Expo S.A.

Laureaci „Best Shop Concept 2017”:
• Sklep PIOTR I PAWEŁ
Kategoria: Supermarket
Firma: Gramza Design Autorska Pracownia Architektoniczna Agata Krowicka
• Kawiarnia CORONA SOK & MUS
Kategoria: Sklep typu convenience
Firma: A+D Retail Store Design
• Sklep BYTOM
Kategoria: Sklep odzieżowy
Firma: lsd.studio
• Sklep E-OBUWIE
Kategoria: Sklep odzieżowy
Firma: ARS Retail Design Sp. z o.o.
• Piekarnia i cukiernia NAKIELNY KAWA I WYPIEKI
Kategoria: Sklep specjalistyczny
Firma: Schwitzke Górski Sp. z o.o.
• Showroom TIKKURILA
Kategoria: Sklep specjalistyczny
Firma: MUSU Anna Irek
• Sklep MEDICINE EVERYDAY THERAPY
Kategoria: Remodeling
Firma: Schwitzke Górski Sp. z o.o.
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Struktura odwiedzających:
Osoby

zarządzające i podejmujące decyzje w sieciach
handlowych
O
 soby prowadzące niezależne placówki handlowe
Z arządcy i najemcy centrów handlowych
F irmy dostarczające wyposażenie, technologie i usługi
dla sklepów i sieci handlowych, w tym lokalni dealerzy
Producenci i dostawcy FMCG
P
 ozostałe osoby zainteresowane branżą retail
MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA SKLEPÓW

www.retailshow.pl

EXHIBITION & CONFERENCE

Oferta wystawiennicza

2018

14-15.11.2018, EXPO XXI, WARSZAWA

Powierzchnia niezabudowana – miejsce pod zabudowę własną wystawcy
420 zł/m2 – zamówiona do 30 kwietnia 2018 roku
480 zł/m2 – zamówiona do 30 czerwca 2018 roku
540 zł/m2 – zamówiona do 30 września 2018 roku
Cena obejmuje wynajem powierzchni wystawienniczej wewnątrz hali. Minimalna powierzchnia, którą
można zamówić to 4 m2.

Opłata rejestracyjna – 750 zł – pokrywa:

Powierzchnia zabudowana STANDARD – gotowe
stoisko w systemie OKTANORM
Zabudowa o wysokości 2,4 m w systemie oktanorm
(stalowe profile ośmioboczne szer. 4 cm w kolorze
białym, wkłady w kolorze białym)
610 zł/m2 – zamówiona do 30 kwietnia 2018 roku
650 zł/m2 – zamówiona do 30 czerwca 2018 roku
690 zł/m2 – zamówiona do 30 września 2018 roku

Powierzchnia zabudowana PREMIUM – gotowe
stoisko w systemie MAXIMA
Zabudowa o wysokości 3,0 m w systemie maxima
(aluminiowe profile kwadratowe 8x8 cm w kolorze
naturalnym, wkłady w kolorze białym)
750 zł/m2 – zamówiona do 30 kwietnia 2018 roku
790 zł/m2 – zamówiona do 30 czerwca 2018 roku
830 zł/m2 – zamówiona do 30 września 2018 roku
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•

wpis do katalogu targowego (do 100 słów w języku
polskim i angielskim) wraz z danymi teleadresowymi

•

informacja o wystawcy w aktualnosciach na stronie
internetowej targów

•

informacja o wystawcy w newsletterze promocyjnym
targów

•

zaproszenie dla dwóch osób na wieczorne RetailShow
Afterparty

•

sprzątanie stoiska

•

karnet parkingowy na 3 dni

•

dostęp do internetu przez WiFi do 512 kB/s (jeden
komputer)
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14-15.11.2018, EXPO XXI, WARSZAWA

RETAIL
CONGRESS

2018

Partner Strategiczny RetailShow i Retail Congress
/przyznawany jest tylko jeden tytuł, cena 6990 €/

Sponsor Główny RetailShow & Retail Congress
/przyznawane są maksymalnie trzy tytuły, cena 4990 €/

Sponsor Retail Congress
/cena 2990 €/

1. logo na banerze głównym nad wejściem do EXPO XXI
2. logo na recepcji targów
3. logo na identyfikatorach dla uczestników konferencji
i wystawców targów
4. logo na okładce katalogu targowego
5. logo na okładce materiałów konferencyjnych
6. logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
7. stoisko niezabudowane 20 m2 w części wystawienniczej
Targów
8. prelekcja merytoryczna 20 minut w ramach Retail
Congress, temat do ustalenia
9. ekspozycja roll-upów przy recepcji targowej, przy
recepcji konferencyjnej i na sali konferencyjnej
10. możliwość emisji spotu reklamowego podczas przerw na
ekranach w Retail Congress i Retail Innovations Theatre
11. reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych
12. reklama całostronicowa w The Perfect Store Magazine
(wydanie targowe)
13. wywiad w The Perfect Store Magazine (wydanie
z relacją po targach)
14. insert do materiałów konferencyjnych (materiały/
upominki)
15. mailing – jednorazowa wysyłka informacji na temat
Partnera w newsletterze targowym
16. baza uczestników konferencji
17. trzy karty wstępu na konferencję Retail Congress
i bankiet RetailShow Afterparty

1.
2.
3.
4.

1. logo na okładce materiałów konferencyjnych
2. logo w katalogu targowym przy programie konferencji
3. logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
4. ekspozycja banerów na sali konferencyjnej
5. reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych
6. insert do materiałów konferencyjnych (materiały/
upominki)
7. mailing – jednorazowa wysyłka informacji na temat
Sponsora w newsletterze targowym
8. baza uczestników konferencji
9. jedna karta wstępu na konferencję Retail Congress
i bankiet RetailShow AfterParty

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA SKLEPÓW

logo na identyfikatorach dla uczestników konferencji
logo na okładce materiałów konferencyjnych
logo w katalogu targowym przy programie konferencji
logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
stoisko niezabudowane 12 m2 w części wystawienniczej
Targów
prelekcja merytoryczna 20 minut w ramach Retail
Congress, temat do ustalenia
ekspozycja banerów na sali konferencyjnej
możliwość emisji spotu reklamowego podczas przerw
konferencyjnych
reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych
reklama całostronicowa w The Perfect Store Magazine
(wydanie targowe)
insert do materiałów konferencyjnych (materiały/
upominki)
mailing – jednorazowa wysyłka informacji na temat
Sponsora w newsletterze targowym
baza uczestników konferencji
dwie karty wstępu na konferencję Retail Congress
i bankiet RetailShow Afterparty
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