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Wiodące

na

świecie

wydarzenie

w Norymberdze –

targi

Spielwarenmesse odbędą się na początku lutego
▪

Zdecydowana większość przedstawicieli branży chce, aby targi się odbyły

▪

Przewidywalność dla wystawców, odwiedzających i usługodawców

▪

Realizacja w ramach akceptowalnej koncepcji bezpieczeństwa i higieny

Cała branża spogląda obecnie w stronę imprezy inaugurującej rok – targów
Spielwarenmesse. Większość wystawców i odwiedzających z utęsknieniem
czeka na to mające odbyć się na żywo wydarzenie. Nowe decyzje rządu Bawarii
potwierdzają, że targi odbędą się bezpiecznie na terenie centrum targowego
w Norymberdze w dniach od 2 do 6 lutego 2022 r. Zgodnie z uchwalonymi
regulacjami organizator, Spielwarenmesse eG, dokłada wszelkich starań, aby
spełnić wyraźne życzenie przeżycia targów na żywo.

Chęć wzięcia udziału w targach jest olbrzymia. Większość wystawców
i odwiedzających

jednoznacznie

opowiada się

za

tym,

aby

targi

Spielwarenmesse się odbyły, co potwierdza przeprowadzona w tym tygodniu
wśród firm ankieta. Sondaż poprzedziły wzmożone zapytania o aktualną
sytuację

bezpieczeństwa

w Niemczech

i możliwość

zaplanowania

indywidualnego udziału w targach. Ten ostatni punkt jest ważny dla
wystawiających się firm i handlowców, jak i dla budowniczych stoisk i innych
usługodawców.

„Dzięki ostatnim decyzjom bawarskiego rządu i polepszeniu się sytuacji
pandemicznej w Bawarii, możemy zgodnie z planem kontynuować nasze
przygotowania do targów” – mówi Christian Ulrich, rzecznik zarządu
Spielwarenmesse eG. Przepisy nadal zezwalają na organizację imprez i kładą
główny nacisk na dawki przypominające zamiast testów. W związku z tym
15 dni

po

trzecim

szczepieniu

nie

będzie obowiązku

przedkładania

negatywnego wyniku testu, o ile w lutym imprezy wciąż miałyby odbywać się
na zasadach 2G+ (tzn. szczepienie lub ozdrowienie plus negatywny wynik
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testu). Równie optymistycznie rysuje się kwestia wartości współczynnika
zapadalności, które nie wykazują już żadnych punktów zapalnych w Bawarii.

Od początku pandemii inne targi w Niemczech już z powodzeniem zostały
wznowione. To dowód na to, że po spełnieniu określonych wymogów
bezpieczna realizacja targów jest możliwa. W ścisłej współpracy z urzędami
ochrony zdrowia i NürnbergMesse również dla targów Spielwarenmesse
opracowano

realną

koncepcję

(www.spielwarenmesse.de/en/hygiene).

bezpieczeństwa
Olbrzymie

hale,

i higieny

w których

do

całkowitej wymiany powietrza dochodzi kilka razy na godzinę, stwarzają ku
temu idealne warunki. Ponadto, na terenie targów będzie możliwość wykonania
testu.

„Intensywne i konstruktywne rozmowy z przedstawicielami branży w ostatnich
dniach dowodzą ogromnego znaczenia targów Spielwarenmesse jako
platformy do networkingu i składania zamówień. Zrobimy wszystko, aby
w bezpieczny sposób spełnić Państwa życzenie przeżycia targów na żywo” –
podkreśla Christian Ulrich. Jak zawsze, na uczestników czeka kompleksowy
przekrój branży – od różnorodnego asortymentu produktów przez inspirujące
trendy po przekazanie cennego know-how na temat zabawek, przydatnego
w codziennym biznesie.

Długość tekstu: 2.749 znaków

Wskazówka

dla

redakcji:

Przedruk

nieodpłatny.

Materiały

zdjęciowe

dostępne na stronie www.spielwarenmesse.de/media. Po publikacji prosimy
o udostępnienie nam egzemplarza autorskiego.
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Spielwarenmesse®
Organizator targów i dostawca usług marketingowych Spielwarenmesse eG zaprasza na imprezę
pod nazwą Spielwarenmesse® – wiodące na świecie targi zabawek, artykułów hobbystycznych
i akcesoriów rekreacyjnych. Impreza B2B stanowi dla niemieckich i międzynarodowych wystawców
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kompleksową platformę do komunikacji i składania zamówień. Prezentacja nowych produktów
i szeroki przekrój branży dostarczają handlowcom z całego świata cennych informacji dla ich
corocznej orientacji na rynku. Od 2013 r. nazwa Spielwarenmesse® jest słownym znakiem
towarowym, chronionym prawem autorskim w Niemczech.
Termin najbliższej edycji: Spielwarenmesse® od środy do niedzieli, 02.– 06.02.2022
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