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INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW 
 

 

MIEJSCE WYSTAWY 

Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14: Pawilony 7, 7A, 8, 8A. 

Wjazdy/wyjazdy samochodów z terenu MTP (patrz mapka) 

 Wjazd/wyjazd – brama wjazdowa przy Wejściu Zachodnim od ulicy Śniadeckich 

 Wyjazdy z terenu wystawy - na ulicę Śniadeckich oraz na ul. Głogowską (nakaz jazdy w prawo – patrz mapka). 

 Wejścia / wyjścia - Wejście Zachodnie od ul. Śniadeckich, Wejście Wschodnie od ul. Roosevelta 

RECEPCJA WYSTAWY (BIURO TARGÓW) 

Recepcja wystawy w pawilonie 7 wejście z pasażu będzie czynna: 

 13 września 2017 w godz. 8.00 – 20.00,  

 14 -15 września 2017 - w godz. 8:00 – 19:00 

 16 września 2017 w godz. 8:00 – 18:00 

IDENTYFIKATORY, KARTY WJAZDU, MATERIAŁY 

Zamówione identyfikatory, stałe karty wjazdu oraz katalog wystawy mogą Państwo odebrać w Stoisku Informacyjnym przy Recepcji 

Wystawy w pasażu (patrz mapka) 13 września 2017 w godz. 8:00-20:00. 

Identyfikatory wystawcy CEDE 2017 nie upoważniają do uczestnictwa w Kongresie Unii Stomatologii Polskiej. Duplikaty 

identyfikatorów nie będą wydawane. Dodatkowe identyfikatory będzie można nabyć w Recepcji Wystawy (pawilon 7)  

w cenie 36,00 zł brutto. 

Imienny identyfikator Wystawcy CEDE 2017 będzie uprawniał do bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji 

miejskiej w Poznaniu w dniach 13-16 września 2017 r. 

Stała karta wjazdu 

Zgodnie z Regulaminem każdy Wystawca(firma) otrzymuje 1 kartę wjazdu upoważniającą do wjazdu samochodem osobowym na 

teren MTP. Karta wjazdu jest ważna w dniach trwania wystawy oraz demontażu i upoważnia do wjazdu na teren wystawy wyłącznie 

w godzinach pracy pawilonów wystawienniczych. Duplikaty kart wjazdu nie będą wystawiane. 

Dodatkowe stałe karty wjazdu będzie można nabyć: 

 13 września 2017 w Recepcji Wystawy w pawilonie7, 

 w czasie trwania wystawy (14-16 września) na bramie wjazdowej od ul. Śniadeckich 

Kartę należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Wszyscy pasażerowie pojazdu chcący wjechać na teren MTP 

muszą posiadać ważny identyfikator lub kartę wstępu na wystawę CEDE 2017. 

Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenie targowym po godz. 22:00 . Pozostawienie samochodu na terenie MTP poza 

w/w godzinami spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej. Kara porządkowa nie podlega 

fakturowaniu. 
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WZORY IDENTYFIKATORÓW  

 

 

DZIEŃ WYSTAWCY – ŚRODA, 13 WRZEŚNIA 

W środę 13 września pawilony wystawowe będą czynne w godz. 8.00 - 20.00 . Wejście do pawilonów wystawowych tylko z 

identyfikatorami CEDE 2017. Jest to dzień przeznaczony na ustawianie eksponatów, stąd zabronione są tego dnia wszelkie tzw. 

„brudne” prace montażowe tj. szlifowanie, cięcie, piłowanie, wiercenie itp. 

Przedłużenie prac na stoisku poza przewidziany czas otwarcia pawilonów spowoduje naliczenie Wystawcy opłaty dodatkowej 

wysokości 500,00 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę.  

Punkty gastronomiczne czynne 13 września 2017: 

 - punkt w pasażu między pawilonami 7,7A 

• napoje zimne i gorące, 

• kanapki, sałatki, sushi, ciasta 

czynne: 

13.09 w godz. 12:00 – 20:00 

 

 
GARDENcity Pawilon 15, poziom I 

• bufet śniadaniowy, lunch menu, 

• lunch z dostawą na stoisko 

czynna: w godz. 13:30-17:00 

 

 
GARDENcity Pawilon 15, poziom II A 

• restauracja biznesowa z możliwością rezerwacji stolika 

• oferty indywidualne z dostawą na stoisko. 

czynna:  w godz. 12:00-18:00 
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PARKINGI, WJAZD NA TEREN WYSTAWY 

Parkingi na terenie MTP – patrz mapka 

Z wyznaczonych parkingów na terenie MTP można korzystać na podstawie: 

 stałej karty wjazdu  

 jednodniowej karty wjazdu – wykupionej na miejscu przy bramie wjazdowej od ul. Śniadeckich.  

Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenach targowych po godzinach pracy pawilonów wystawowych. 

Pozostawienie samochodu na terenie MTP poza w/w godzinami spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie 

kary porządkowej. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu. 

W trakcie trwania wystawy, 14 - 16 września 2017 wszyscy pasażerowie wjeżdżającego na teren MTP samochodu muszą posiadać 

ważne identyfikatory/bezpłatne karty wstępu na wystawę CEDE 2017. 

Całodobowy parking przy ul. Matejki (ok. 300 m od wejścia na wystawę). 

 Samochód osobowy lub przyczepa – 4zł/godz. brutto 

 Samochód dostawczy, ciężarowy – 8 zł /godz. brutto 

Czasowy parking przy wejściu Zachodnim  

Podczas trwania wystawy będzie funkcjonował parking czasowy przy Wejściu Zachodnim (od ul. Śniadeckich). Postój do 30 min. jest 

bezpłatny. Powyżej 30 min. opłata wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

ROZŁADUNEK, ZAŁADUNEK EKSPONATÓW 

W dniu 13 września bramy towarowe dla potrzeb rozładunku będą otwarte w godz.: 8:00 -20:00 . W dniu 16 września (ostatni dzień 

wystawy) bramy otworzone zostaną po zamknięciu wystawy nie wcześniej niż o godz. 17:00 Wcześniejsze otwarcie bram jest 

niemożliwe z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających oraz przepisy p.poż. 

GODZINY OTWARCIA WYSTAWY 

14 i 15 września 2017 (czwartek i piątek) 16 września 2017 (sobota) 

8.00 - 19.00 dla Wystawców 8.00 - 24.00 dla Wystawców 

o godz. 18.00 rozpoczyna się demontaż stoisk 

9.00 - 18.00 dla Zwiedzających 9.00 - 16.00 dla Zwiedzających 

 Wjazd samochodem na teren MTP przez bramę wjazdową od ul. Śniadeckich od godziny 7:30.  

 Wejścia piesze dla Wystawców: Wejściem Zachodnim oraz Wejściem Wschodnim od godz. 7:45 

Otwarcie pawilonów wystawienniczych dla Wystawców godz. 8.00. Wejście do pawilonów wystawienniczych w godz. 8.00-9.00 jest 

możliwe wyłącznie przez wyznaczone wejścia za okazaniem służbom ochrony identyfikatora Wystawcy. 

Przedstawiciel Wystawcy lub inna osoba upoważniona/zatrudniona przez Wystawcę winien być obecny na stoisku od chwili 

otwarcia pawilonu/ów do czasu ich zamknięcia. 
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MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK 

Montaż: 10 -13 września 2017. Godziny pracy pawilonów wystawienniczych 

10 września (niedziela) 7.00 - 24.00 

11 września (poniedziałek) 7.00 - 24.00 

12 września (wtorek)  7.00 – 24:00 - zakończenie „brudnych” prac montażowych(*) 

13 września (środa)  8.00 - 20.00 – brudne prace montażowe są zabronione tego dnia 

(*) Wszelkie „brudne” prace montażowe muszą zostać zakończone do godz. 15.00 w dniu 12 września 2017. 

W przypadku kontynuowania „brudnych” prac po godz. 15.00 wystawca / realizator stoiska zostanie obciążony kosztami sprzątania 

sąsiednich stoisk i terenu. Przedłużenie montażu poza czas otwarcia pawilonów spowoduje naliczenie Wystawcy opłaty dodatkowej 

wysokości 500,00 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Dotyczy to wszystkich dni montażu stoisk. 

Demontaż: 16 - 18 września 2017- godziny pracy pawilonów wystawienniczych 

16 września (sobota)  18.00 - 24.00 

17 września (niedziela) 7.00 - 24.00 

18 września (poniedziałek)  7.00 - 16.00 

Wstęp do pawilonów wystawienniczych i na teren MTP w czasie montażu i demontażu na podstawie: 

 identyfikatorów montażowych oraz kart wjazdu zamówionych w odcinku „Z” aplikacji zgłoszeniowej, 

 identyfikatorów wystawcy CEDE 2017 oraz stałych kart wjazdu. 

Punkty gastronomiczne czynne w czasie montażu stoisk: 

 
GARDENcity Pawilon 15, poziom I 

• bufet śniadaniowy, lunch menu, 

• lunch z dostawą na stoisko 

czynna: 11.09-13.09 (montaż wystawy) w godz. 13:30-17:00 

SKŁADOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ 

Usługa składowania jest płatna i odbywa się wyłącznie w magazynach MTP na podstawie zamówienia złożonego w formularzu U. 

Usługa jest fakturowana po zakończeniu wystawy na podstawie objętości składowanych materiałów potwierdzonej przez Wystawcę 

na protokole przy odbiorze opakowań przez operatora wózka widłowego. Min. wartość zamówienia - 2m3). 

ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO WTRAKCIE TRWANIA WYSTAWY 

Zamówienia dodatkowe należy składać w formie pisemnej w Recepcji Wystawy zlokalizowanej w pawilonie 7. Złożone zamówienia 

realizowane będą w miarę posiadanych możliwości i wymagają płatności na miejscu wg obowiązującego cennika. 

GASTRONOMIA, CATERING NA STOISKA 

Podczas wystawy funkcjonować będą następujące punkty gastronomiczne 

 w pasażu między pawilonami 7,7A, 8, 8A 

• napoje zimne i gorące, 

• kanapki, sałatki, sushi, ciasta 

czynne: 

14 i 15.09 w godz. 8:00-18:00 

16.09 w godz. 8:00-16:00 

 na antresoli między pawilonami 8 i 8A 

• śniadania, lunch 

czynne: 

14 i 15.09 w godz. 9:00-18:00 

16.09 w godz. 9:00-16:00 

 
Nowy kompleks restauracji w pawilonie 15 

www.gardencity.mtp.pl/pl/  

 

 
GARDENcity Pawilon 15, poziom I 

• bufet śniadaniowy, lunch menu, 

• lunch z dostawą na stoisko 

czynna:11.09-13.09 (montaż wystawy) w godz. 13:30-17:00 

14 i 15.09 w godz. 9:00-18:00 

16.09 w godz. 9:00-16:00 

 
GARDENcity Pawilon 15, poziom II A 

• restauracja biznesowa z możliwością rezerwacji stolika 

• oferty indywidualne z dostawą na stoisko. 

czynna: 

12 - 15.09 w godz. 12:00-18:00 

16.09 w godz. 12:00-16:00 

Kontakt w sprawie zamówień i rezerwacji: Anna Bąblińska tel. kom. 691 022 662, anna.bablinska@mtp.pl  

Menu poszczególnych punktów jest dostępne na stronie  www.cede.pl (patrz: Wystawcy / Gastronomia, Catering) 

http://gardencity.mtp.pl/pl/
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Ogródek gastronomiczny przy pawilonie 15 

• napoje gorące, napoje zimne, piwo, naleśniki, gofry, 

pancakes, burgery, pizza 

czynny: 

14 i 15.09 w godz. 9:00-18:00 

16.09 w godz. 9:00-16:00 

 

BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU DLA ZWIEDZAJĄCYCH  

wzór bezpłatnej karty wstępu 

Wstęp na wystawę CEDE 2017 jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych po 

rejestracji. 

Rejestracja on-line będzie czynna do 10 września 2017. 

Rejestracja na miejscu będzie możliwa w Wejściu Zachodnim (od strony ul. 

Śniadeckich) i Wejściu Wschodnim (od strony dworca PKP, ul. Roosevelta) 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 

Bezpłatne karty wstępu na wystawę wygenerowane przez osoby zarejestrowane na 

stronie www.cede.pl umożliwiają wstęp na teren wystawy w godzinach otwarcia 

pawilonów dla zwiedzających i nie są kartami wstępu dla wystawców. 

APLIKACJA MOBILNA CEDE 2017  

 

 

Bezpłatna aplikacja mobilna CEDE 2017 jest dostępna na urządzenia mobilne z 

systemem operacyjnym Android, IOS oraz Windows. 

W aplikacji znajdą Państwo: plany pawilonów, spis wystawców, program 

wykładów.  

Aplikacja CEDE 2017 pomoże w: 

 zorganizowaniu własnego programu wykładów  

 wyszukiwaniu i szkoleń firm wykładów wg tematyki, wykładowców, 

słów kluczowych 

 wyszukiwaniu wystawców (wg listy alfabetycznej lub wg grup 

towarowych) oraz łatwym znalezieniu firmy na mapie 

 robieniu notatek z wykładów, z wizyt na stoiskach.  

Osoby, które posiadają już w telefonie zainstalowaną aplikację CEDE 2015 mogą 

dokonać jej aktualizacji do wersji CEDE 2017. 

INTERNETOWY PLEBISCYT GWIAZDY CEDE 2017 

Konkurs „Gwiazdy CEDE” to nowa formuła, która zastąpiła dotychczasową rywalizację o Grand Prix CEDE. Zgłoszone do konkursu 

produkty oceniane są w następujących kategoriach: sprzęt stomatologiczny, materiały stomatologiczne, profilaktyka 

stomatologiczna, IT i edukacja stomatologiczna. 

Lista zgłoszonych produktów jest dostępna na stronie www.cedenews.pl .  

Głosować mogą: lekarze dentyści, technicy, asystentki i higienistki stomatologiczne.  

Konkurs trwa od 1 czerwca 2017 do 14 września do godz. 16:00. Głos można oddać wyłącznie na www.cedenews.pl po 

zarejestrowaniu się w panelu użytkownika. 

Ogłoszenie wyników: 14 września 2017 r. o godz. 17:30 w pasażu łączącym pawilony wystawiennicze 7, 7A, 8, 8A. 

Zwycięskie produkty będzie można oglądać w Alei Gwiazd w pasażu. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na 

www.cede.pl w zakładce: Konkurs „Gwiazdy CEDE 2017” oraz na: www.cedenews. 

KONCERT NA KONIEC DNIA 

Czwartek, 14 września 2017 r., godz. 18:00, scena w pasażu 

WSZYSCY SĄ ZAPROSZENI!!! 

Po krótkiej części oficjalnej i wręczeniu nagród zwycięzcom konkursu GWIAZDY CEDE 2017 dla wszystkich uczestników wystawy 

CEDE i Kongresu Unii Stomatologii Polskiej zaśpiewa Anita Lipnicka.  
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HOSTESSY, DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 

Dystrybucja materiałów reklamowych przez wystawców oraz osoby przez nich zatrudnione jest dozwolona wyłącznie w obrębie 

własnego stoiska o ile uzgodnienia z Organizatorem nie stanowią inaczej. 

BEZPŁATNE WIFI 

W pawilonach wystawienniczych będzie dostępne bezpłatne WiFi. 

nazwa sieci: CEDE2017Free 

hasło: cede2017  

DOSTAWCY, KURIERZY, FIRMY CATERINGOWE 

Adresowanie przesyłek na wystawę: 

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) 

ul. Głogowska 14 

60-734 Poznań 

Z dopiskiem: Wystawa CEDE 2017 

Przesyłka musi zawierać: nazwę odbiorcy (Wystawcy) wraz z numerem pawilonu i stoiska, imię, nazwisko i numer telefonu osoby 

(przedstawiciela Wystawcy) do kontaktu. 

Organizator nie odbiera przesyłek w imieniu Wystawcy. Odbiór może nastąpić wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela 

Wystawcy lub jednego z oficjalnych spedytorów działających na terenie MTP na podstawie indywidualnego zlecenia Wystawcy. 

Kurierzy oraz dostawcy w czasie trwania wystawy będą mieli wstęp do pawilonów na zasadach ogólnych tj. na podstawie 

wygenerowanych bezpłatnych kart wstępu. 

ZASADY WJAZDU POJAZDÓW W OSTATNIM DNIU WYSTAWY - 16 WRZEŚNIA 

Międzynarodowe Targi Poznańskie mając na uwadze sprawne przeprowadzenie przez Państwa demontażu ekspozycji po 

zakończeniu targów proszą o dostosowanie swoich potrzeb transportowych do przedstawionych poniżej zasad wjazdu na teren 

MTP: 

1. Wjazd samochodów osobowych wystawców w dniu 16 września możliwy jest tak jak w pozostałych dniach targów na podstawie 

stałych kart wjazdu (wjazd tylko dla samochodów osobowych).  

2. Wjazdy pojazdów w celu odbioru eksponatów, materiałów, elementów zabudowy itp. zostaną zorganizowane przez Wydział 

Ruchu Drogowego Policji bezpośrednio po godzinie 17.00. 

3. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną pojazdy z miejsca wyczekiwania wyznaczonego na parkingu MTP przy ul. Matejki 

(patrz mapka). 

4. Miejsce wyczekiwania dostępne będzie bezpłatnie od godz. 7.00 – 16 września.  

5. W dniu 16 września od godz. 17.00 na teren MTP możliwy będzie tylko wjazd niżej wymienionych pojazdów: 

• pojazdów ciężarowych o ładowności do 8 t i długości do 8 m, bez przyczep; 

• pojazdów dostawczych; 

• samochodów osobowych. 

6. Duże pojazdy ciężarowe, pojazdy ciężarowe z przyczepami, inne wielkogabarytowe i specjalistyczne pojazdy zapraszamy od 

godz. 6.30 17 września. Wjazd na teren MTP bramą „1” od ul. Śniadeckich. 

Jesteśmy przekonani, że przedstawione wyżej zasady przyczynią się do sprawnego poruszania się Państwa pojazdów po terenie 

MTP oraz szybkiego i bezpiecznego demontażu ekspozycji, a Państwa przychylność i dostosowanie się do nich skutecznie ograniczy 

ewentualne trudności. 

W celu przeciwdziałania kradzieżom prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, zwłaszcza po rozpoczęciu demontażu, na 

zabezpieczenie drobnych eksponatów i przedmiotów osobistych na stoiskach oraz w pojazdach. 

Wydział Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu, Robert Latasiewicz tel. +48 61 869-22-66  

SERWIS KWIATOWY 

Punkt serwisu kwiatowego będzie dostępny w centrum pasażu przy pawilonie 7, w dniach 13 i 14 września 2017. 

Kontakt do serwisu: Magdalena Chrzanowska, tel. 888 570 565, e-mail: studioflorystyczne@vp.pl  

PUNKT KSEROGRAFICZNY 

Punkt kserograficzny dla wystawców będzie czynny w holu Zachodnim w dniach otwarcia wystawy w godz. 9:00-18.00,  

w sobotę 16 września do godz. 16:00 

mailto:studioflorystyczne@vp.pl
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OCHRONA, UBEZPIECZENIE 

Obiekty wystawowe są chronione przez służby MTP. Przypominamy jednak o konieczności ubezpieczenia przez Wystawcę mienia 

oraz odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie (zgodnie z § 11 i 12 Regulaminu Wystawy CEDE 2017). 

REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonania zabudowy mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej podczas trwania 

wystawy. Roszczenia zgłoszone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane (zgodnie z p.18 Regulaminu wystawy CEDE 2017). 

W pawilonach wystawowych obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem stref do tego przeznaczonych! 

 

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 

Oczekując Państwa w Poznaniu, pozostajemy 

z poważaniem 

 
Dariusz Sobczak 

Exactus sp.j. 

90-418 Łódź, Al. Kościuszki 17 

tel.  +48 42 632 28 66 

tel. kom.:+48 668 828 838 

cede@cede.pl ; info@exactus.pl  

www.cede.pl ; www.cedenews.pl 

mailto:info@exactus.pl
http://www.cede.pl/
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