Międzynarodowe Targi Rolnicze
POLAGRA-PREMIERY 2018

18–21 stycznia 2018
GODZINY OTWARCIA

2014

18 stycznia (czwartek)

Godziny otwarcia terenów
targowych dla publiczności
DZIEŃ AGROBIZNESMENA 11.00 – 18.00

Godziny
otwarcia kas
10.30 – 17.00

19 stycznia (piątek)

DZIEŃ MŁODEGO ROLNIKA 10.00 – 17.00

9.30 – 16.00

Data

20 stycznia (sobota)

DLA KAŻDEGO

10.00 – 17.00

9.30 – 16.00

21 stycznia (niedziela)

DLA KAŻDEGO

10.00 – 16.00

9.30 – 15.00

OTWARTE WEJŚCIA I KASY

2014

Kliknij w odpowiednie wejście, by zobaczyć, gdzie ono jest i sprawdź najdogodniejszy dojazd
na targi
Wejście wschodnie – ul. Głogowska
Wejście zachodnie – ul. Śniadeckich
Wejście północne – ul. Bukowska
Lokalizacja
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

CENY BILETÓW

2014

Rolniku – nie płać!
Przedstawiciele sektora rolniczego, którzy dokonają rejestracji on-line na stronie
www.mtp24.pl otrzymają bezpłatny bilet wstępu na targi.
Jednorazowy Wielokrotny

Bilety
normalne

Bilety
ulgowe

Jednorazowy
z wjazdem

Wielokrotny
z wjazdem

Bilet on-line
kupiony na
www.mtp24.pl
po rejestracji*

0,-

--------------

15,-

--------------

Bilet kupiony
w kasie
po rejestracji*

15,-

--------------

--------------

--------------

Bilet kupiony w
kasie bez
rejestracji*

30,-

--------------

--------------

--------------

PROMOCJA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Bilety dla grup
szkolnych/
/zorganizowanych

10,-

Bilet studencki
(po okazaniu
ważnej
legitymacji)

10,-

--------------

Bilet dla dziecka
do lat 13

0,-

--------------

Zgłoś przyjazd grupy do 12 STYCZNIA 2018  TUTAJ
A Twoja grupa wejdzie na targi bezpłatnie!

*Rejestracja polega na wypełnieniu ankiety rejestracyjnej on-line na stronie www.mtp24.pl lub w
kasie biletowej po przyjeździe na targi.
Podczas rejestracji wymagane jest podanie podstawowych danych o firmie/gospodarstwie rolnym
m.in. nazwę, adres, numer kontaktowy.
*Do rejestracji uprawnione są osoby związane z branżą rolniczą, w szczególności: właściciele
gospodarstw rolnych, rolnicy, dealerzy firm rolniczych, prezesi i zarządcy: sieci rolniczych sklepów,
rolniczych sklepów internetowych, hurtowni rolniczych, szkółkarze.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z rejestracją – prosimy o kontakt:
Komunikacja ze zwiedzających, tel. 61 869 25 84

Faktury za bilety
Fakturę za bilet zakupiony w kasie można otrzymać w punktach fakturowania w czynnych holach
wejściowych w godzinach otwarcia targów na podstawie paragonu zakupu.
Fakturę za bilet elektroniczny
Fakturę za bilet elektroniczny prosimy wygenerować poprzez portal www.mtp24.pl bezpośrednio
po wydruku biletu. Faktura będzie również dostępna na Państwa koncie w zakładce historia
zamówień.
Dzięki biletom zakupionym na www.mtp24.pl, a szczególnie biletowi z wjazdem, dostępnemu tylko
on-line, mogą Państwo taniej, szybciej i wygodniej zakupić bilet uprawniający do wstępu i wjazdu,
wydrukować fakturę i wjechać na teren targów, nie tracąc czasu na parkowanie auta poza terenem
targów.

Nie martw się parkingiem – już dziś kup bilet z wjazdem
www.mtp24.pl

WJAZD I PARKING

2014

WJAZD

Dla osób posiadających kartę VIP bądź zakupiony bilet z wjazdem na stronie www.mtp24.pl :
Brama wjazdowa ul. Śniadeckich – Google maps

PARKING
Na terenie targów:
Brama wjazdowa ul. Śniadeckich – Google maps
Ceny parkingu na terenie targów:
15 PLN – karta jednokrotnego wjazdu

Karta wjazdowa do zakupienia przy bramie wjazdowej.
Uwaga! Cena dotyczy jedynie karty wjazdu, nie uwzględnia ceny dokumentów wstępu na teren
targów dla osób znajdujących się w pojeździe.
Bilety wstępu bez rejestracji można zakupić bezpośrednio przy bramie wjazdowej wraz z kartą
wjazdu, natomiast bilety po rejestracji należy zakupić wcześniej w kasie.

Parking MTP przy ulicy Matejki:
Parking MTP przy ul. Matejki – Google Maps
W przypadku wyczerpania miejsc parkingowych na terenie targów, oferujemy naszym gościom
24godzinny, strzeżony parking (850 miejsc parkingowych) oddalony o 350 metrów od terenów
wystawowych. Parking obsługuje zarówno pojazdy osobowe, jak i autobusy. Na teren parkingu można
wjechać bramą od ulicy Matejki.
Ceny parkingu MTP przy ul. Matejki :
2 PLN / godz. dla rowerów i pojazdów jednośladowych
4 PLN / godz. dla samochodów osobowych
8 PLN / godz. dla samochodów osobowych z przyczepą
8 PLN / godz. dla samochodów ciężarowych do 6 m i autobusów
12 PLN / godz. dla pojazdów wielkogabarytowych

