


Dlaczego warto postawić na KRAKDENT®? Od 29 lat tworzymy z udziałem setek firm z branży największe
i najlepsze targi stomatologiczne w Polsce.

➢ W jednym miejscu i czasie prezentowana jest kompleksowa oferta wyposażenia gabinetów stomatologicznych –
począwszy od profesjonalnych sprzętów i umeblowaniaa kończywszy na materiałach niezbędnych do codziennej pracy.
➢ Tutaj spotyka się cała branża!
➢ Targi KRAKDENT® umożliwiają nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych oraz znalezienie nowych klientów
wśród blisko 9000 branżowychZwiedzających z Polski a także m.in Ukrainy, Słowacji, Czech i Niemiec.

Oferta wystawiennicza

Zakres ekspozycji:

• chirurgia
• higiena i sterylizacja
• implantologia
• meble i oświetlenie do gabinetów
• narzędzia dentystyczne
• narzędzie do techniki dentystycznej
• odzież medyczna i produkty ochronne
• oprogramowanie, systemy informatyczne
• organizacja kursów, szkoleń, targów
• ortodoncja

• produkty do gabinetów dentystycznych
• produkty do pracowni techniki dentystycznej
• profilaktyka
• protetyka
• radiologia
• środki farmaceutyczne
• wydawnictwa branżowe
• wyposażenie do pracowni techniki dentystycznej
• wyposażenie i sprzęt do gabinetów dentystycznych

CENA NETTO*

Obowiązkowa bezzwrotna opłata rejestracyjna 1500 zł

Powierzchnia niezabudowana w hali Wisła lub Dunaj 630 zł/m2

Opłata infrastrukturalna (dot. powierzchni niezabudowanej) 25 zł/m2

Powierzchnia zabudowana w hali Wisła lub Dunaj 710 zł/m2

Dopłata za typ stoiska:

narożne 1600 zł

otwarte z trzech stron w hali Wisła i Dunaj (od 42 m2) 2600 zł

wyspowe 5000 zł

RABATY
Przy wcześniejszej płatności 100% zaliczki – możliwe rabaty.



Wyposażenie stoiska

PRZEDMIOT CENA NETTO*

drzwi harmonijkowe z zamkiem 140 zł

drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn
bez zamka

40 zł

drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn
z zamkiem

60 zł

drzwiczki drewniane suwane do podestów
bez zamka

40 zł

drzwiczki drewniane suwane do podestów
z zamkiem

60 zł

gablota 50 x 50 x 100 cm – szkło 20 cm, 
jedna strona otwarta

160 zł

gablota 100 x 50 x 100 cm – szkło 20 cm,
jedna strona otwarta

160 zł

gablota łukowa – szkło 20 cm, 
jedna strona otwarta

195 zł

halogen 75 W 70 zł

hoker (krzesło barowe) 70 zł

kosz 20 zł

krzesło 30 zł

lada z półką 50 x 50 x 100 cm 120 zł

lada z półką 100 x 50 x 100 cm 120 zł

lada łukowa z półką 130 zł

lodówka – pojemność 120l 230 zł

oprawa graficzna stoiska – wg. indywidualnej wyceny

podest 50 x 50 x 40 cm 100 zł

podest 50 x 50 x 60 cm 100 zł

podest 50 x 50 x 80 cm 100 zł

podest 50 x 50 x 100 cm 100 zł

podest 100 x 50 x 40 cm 110 zł

podest 100 x 50 x 60 cm 110 zł

podest 100 x 50 x 80 cm 110 zł

podest 100 x 50 x 100 cm 110 zł

podest 100 x 100 x 40 cm 120 zł

podest 100 x 100 x 60 cm 120 zł

podest 100 x 100 x 80 cm 120 zł

podest 100 x 100 x 100 cm 120 zł

PRZEDMIOT CENA NETTO*

półka ścienna szklana 100 x 27 cm 50 zł

półka ścienna drewniana 100 x 27 cm 50 zł

półka na książki 40 zł

przedłużacz 35 zł

regał 50 x 50 x 250 cm – 5 półek 170 zł

regał 100 x 50 x 250 cm – 5 półek 170 zł

stojak na ulotki (format A4, 6 miejsc) 120 zł

stół 80 x 80 cm z blatem drewnianym 80 zł

stół barowy Ø 50 cm 120 zł

szafka kuchenna 80 zł

ścianka działowa 1 mb 80 zł

TV 42” 750 zł

uchwyt systemowy pod TV wystawcy
wraz z montażem

170 zł

wieszak 20 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 1 półką szklaną –
szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

270 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 2 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

290 zł

witryna 50 x 50 x 250 cm z 3 półkami
szklanymi - szkło na wysokości 80-200 cm, 
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

320 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 1 półką szklaną –
szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

270 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 2 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

290 zł

witryna 100 x 50 x 250 cm z 3 półkami
szklanymi – szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta

320 zł

wykładzina podłogowa extra 1 m2

kolor ...................................................
40 zł

WYPOSAŻENIE KUCHENNE:

czajnik elektryczny 50 zł

ekspres do kawy (automatyczny) 350 zł

zestaw naczyń dla 6os. 180 zł

zasłonka 40 zł

UWAGA!
Niestandardowe elementy stoiska (element obrotowy, struktura przestrzenna, rastry, lustro, nadstawki,
projekt stoiska w wersji 3D itp.) według wyceny indywidualnej.



ENERGIA  ELEKTRYCZNA CENA NETTO*

gniazdo 230 V (1 faza) 2kW 440 zł

gniazdo 230 V całodobowe 2 kW (np. do lodówek) 510 zł

gniazdo 16A 400 V (3 fazy) do 6 kW 870 zł

gniazdo 16A 400 V (3 fazy) 6,1 – 10 kW 1160 zł

gniazdo 32A 400 V (3 fazy) 6,1 – 10 kW 1160 zł

gniazdo 32A 400 V (3 fazy) 10,1 – 20 kW 1620 zł

gniazdo 63A 400 V (3 fazy) 20,1 – 36 kW 3120 zł

SALA SEMINARYJNA
CENA NETTO*

(dla
Wystawcy)

wynajem na 45 min. dużej sali (pow. 80 os.) 950 zł

wynajem na 45 min. średniej sali (60-80 os.) 800 zł

wynajem na 45 min. sali warsztatowej (20-30 os.) 450 zł

Wyposażenie stoiska

WODA / SPRĘŻONE POWIETRZE CENA NETTO*

doprowadzenie i odprowadzenie wody do wskazanego punktu 400 zł

doprowadzenie i odprowadzenie wody do każdego kolejnego punktu 200 zł

szafka z 1-komorowym zlewem i podgrzewaczem wody 450 zł

doprowadzenie przyłącza sprężonego powietrza do wskazanego punktu na

stoisku (ciśnienie do 8 bar, 300l/min), przewód zakończony szybkozłączem 26KA
450 zł

INTERNET CENA NETTO*

przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie trwania wydarzenia

(łącze symetryczne do 6mb/s)
250 zł

przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie trwania wydarzenia(łącze symetryczne do 10 mb/s) 300 zł

podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia (łącze symetryczne do 2mb/s) 0 zł

podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia (łącze symetryczne do 6 mb/s) 90 zł

podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia (łącze symetryczne do 10 mb/s) 110 zł

PODWIESZENIA ELEMENTÓW CENA NETTO*

wykonanie jednego punktu podciągu do stałej konstrukcji haki (dźwigara) wraz z wciągarką 400 zł

wykonanie belki pośredniej pomiędzy dźwigarami 600 zł

Zamówienia składane po terminie określonym w regulaminie targów będą realizowane w miarę możliwości oraz będą droższe
o 50% w przypadku wyposażenia dodatkowego oraz o 100% w przypadku mediów i podwieszeń.
Zgłoszenie udziału oraz zamówienie powierzchni i dodatkowych usług odbywa się za pomocą panelu wystawcy: www.krakdent.pl

* Do cen netto należy doliczyć 23% vat.



Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. +48 12 644 59 32, biuro@targi.krakow.pl

Beata Simon 
Project Manager 

tel. kom.: +48 501 402 495
e-mail: simon@targi.krakow.pl

Monika Szczęsna
Event Manager

tel. kom.: +48 509 892 624
e-mail: szczesna@targi.krakow.pl

Magdalena Wojtoń
Event Manager

tel. kom.: +48 506 176 932
e-mail: wojton@targi.krakow.pl

krakdent@targi.krakow.pl
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