
 

 

 
 
Szanowni Państwo,  
 
w związku ze zbliżającymi się targami KRAKDENT® 2023 uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się 
z podanymi informacjami technicznymi dotyczącymi targów. Jednocześnie przypominamy o obowiązku 
przesłania projektu stoiska do akceptacji przez Dział Organizacji Technicznej. Projekt powinien 
przedstawiać w czytelnej formie zabudowę stoisk/-a w 2 rzutach z określeniem jego wysokości 
i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien obejmować przyznaną powierzchnię, być 
zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także 
z regulaminami obowiązującymi w EXPO Kraków.  
Przypominamy, że maksymalna wysokość stoisk wynosi odpowiednio: 

• hala WISŁA - 6,5m, 

• hala DUNAJ – 6,5m z wyłączeniem stoisk D1-D5, D42-D58, D105-D112 gdzie maksymalna 
wysokość stoisk wynosi 4,2m oraz stoisk P1-P5 gdzie maksymalna wysokość stoisk wynosi 3m.  

 
Terminarz:  

27.03.2023 (poniedziałek) godz. 8.00-20.00. montaż stoisk 

28.03.2023 (wtorek) godz. 8.00-20.00. montaż stoisk 

29.03.2023 (środa) godz. 8.00-20.00. dzień montażowy dla Wystawców 

30.03.2023-01.04.2023(czwartek-piątek sobota) dni targowe 

01.03.2023 (sobota) godz. 17.00-24.00. demontaż stoisk 

02.04.2023 (niedziela) godz. 8.00-18.00. demontaż stoisk 

 
Miejsce targów:  
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 (przecznica od ul. Centralnej), GPS: N50° 3' 36" E20° 0' 26" 
 
Montaż stoisk:  
Bezpłatne dni montażowe 27-28.03.2023 (poniedziałek-wtorek), godz. 8.00-20.00. 
Możemy Państwu udostępnić halę wystawienniczą przed powyższymi dniami montażowymi począwszy 
od 24.03.2023 (piątek) w godz. 8.00-18.00. Koszt wcześniejszego montażu wynosi: 1250 zł/dzień + VAT 
(niezależnie od ilości budowanych stoisk). Opłata ta musi zostać uregulowana przed przyjazdem ekipy 
montażowej na teren EXPO Kraków (najpóźniej do dnia 20.03.2023).  
 
Firmy montażowe mogą dokonywać własnych zamówień wchodząc na stronę 

https://krakdent.exposupport.pl/login, rejestrując lub logując się oraz wybierając kafelek „usługi 
dla firm montażowych”. 
Zwracamy uwagę, iż prace montażowe związane z budową stoisk muszą być zakończone najpóźniej 
28.03.2023 (wtorek) do godz. 20.00, dlatego prosimy odpowiednio zaplanować przyjazd oraz prace 
przygotowawcze swojej ekipy. Dzień 29.03.2023 (środa) jest dniem montażowym wyłącznie dla 
Wystawców przeznaczonym na aranżację stoiska oraz montaż eksponatów. 
 

https://krakdent.exposupport.pl/login


 

 

W przypadku konieczności przedłużenia dnia montażowego informujemy, że koszt pierwszej i drugiej 
godziny to 750 PLN + VAT, a trzecia i każda kolejna godzina to koszt 1000 PLN + VAT (ceny dotyczą także 
wcześniejszego montażu stoisk). Warunkiem koniecznym wydłużenia dnia montażowego jest kontakt 
z Działem Organizacji Technicznej. 
 
 
Wejście na halę:  
Ekipy montażowe mogą poruszać się po terenie targów wyłącznie z widocznymi identyfikatorami 
montażowymi, które w dniu Państwa przyjazdu wydawać będzie Kierownik Hali Pan Dariusz Partyka 
(tel. 501 691 231).  
 
Uwaga!  
Warunkiem wejścia na halę i rozpoczęcia prac montażowych jest akceptacja przez Dział Organizacji 
Technicznej przesłanych uprzednio projektu i dokumentacji technicznej stoiska. Przypominamy 
również, o istniejącym obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu numeru stoiska. 
 
Uwagi organizacyjne i porządkowe:  
W związku z obowiązującymi na hali wystawienniczej regulaminami: 

• Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP dla wykonawców zabudowy 

• Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

• Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków 
prosimy o zapoznanie się z ich treścią oraz ich bezwzględne przestrzeganie. 
 
Przypominamy, że Wykonawca zabudowy jest zobowiązany po zakończeniu targów do demontażu 
stoiska i przekazania TwK uporządkowanej własnym kosztem i staraniem powierzchni (całkowite 
usunięcie elementów zabudowy, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.). W przypadku 
niewykonania powyższych prac porządkowych, TwK zlecą ich wykonanie na koszt i ryzyko wykonawcy 
zabudowy.  
Wygenerowane podczas montażu i demontażu stoisk odpady, które można posegregować (folie, 
kartony, szkło), należy wrzucić do zlokalizowanych na Terenie Targowym pojemników oznakowanych 
zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów. 
 
WAŻNE!  
Odpady oznaczone kodem „17 09 04” (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży),  
w tym  elementy konstrukcyjne stoiska i odpady wielkogabarytowe, Wykonawca zabudowy winien 
usunąć we własnym zakresie i na własny koszt poza Teren Targowy. W przeciwnym wypadku zostaną 
one usunięte na koszt i odpowiedzialność Wystawcy/Wykonawcy zabudowy.  
Wykonawca zabudowy może zlecić Targom w Krakowie Sp. z o.o. transport i utylizację odpadów 
wymienionych powyżej.  W tym celu należy podczas montażu przekazać Kierownikowi Hali stosowną 
deklarację  (wzór deklaracji znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej targów KRAKDENT®  
https://krakdent.pl/udzial-w-targach/dla-wystawcow/materialy-do-pobrania). Za realizację tego 
zlecenia TwK pobiorą opłatę w wysokości 1450,00 zł netto za metr sześcienny odpadów (PRZEPISY 
TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP DLA WYKONAWCÓW ZABUDOWY OBOWIĄ-ZUJACE NA 
TERENACH EXPO KRAKÓW - § 7. Przepisy porządkowe). 
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Jednocześnie przypominamy, że w halach wystawienniczych EXPO Kraków obowiązuje całkowity 
zakaz palenia zarówno wyrobów tytoniowych, jak i e-papierosów! 
 
Demontaż stoisk obcych:  
Demontaż zabudowy możliwy jest w sobotę 01.04.2023 od godziny 17.00 do godziny 24.00 oraz  
w niedzielę 02.04.2023 w godzinach 08:00 do 18.00. W przypadku demontażu wykraczającego poza 
terminarz prac prosimy o kontakt z Działem Organizacji Technicznej. 
 
Samochody dostawcze i ciężarowe firm wykonujących zabudowę stoiska wpuszczane będą na teren 
targów dopiero od godziny 19.00 w dniu 1.04.2023 (sobota). 
 

 
 
Z poważaniem 
Mateusz Kania 
Kierownik Działu Organizacji Technicznej 


