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W dniach 18–19 lutego 2016 roku w Krakowie odb´dzie si´ trzecia edycja Targów 
Rozwiàzaƒ IT, E-commerce i Urzàdzeƒ Mobilnych Mobile-IT. 

To jedyne targi z pogranicza bran˝ mobile, IT oraz e-commerce w południowej
Polsce, zorganizowane w Krakowie – mieÊcie, które staje si´ „Dolinà
Krzemowà” Europy. Dajà mo˝liwoÊç zaprezentowania najnowszego

sprz´tu mobilnego, IT oraz narz´dzi biznesowych, wykorzysty-
wanych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Targi sà wydarzeniem, które przyciàga uwag´ miłoÊników
nowinek technologicznych oraz osób chcàcych

zapoznaç si´ z obecnie panujàcymi trendami
w bran˝y reklamowej czy e-handlu.

Mobile-IT:
Targi Rozwiàzaƒ IT, 

E-commerce i Urzàdzeƒ 
Mobilnych

RównoczeÊnie 
z Mobile-IT odb´dzie

si´ jubileuszowa, piàta
edycja najwi´kszej w Polsce
konferencji poÊwi´conej 

tematyce mobilnej
– MobileTrends Conference,

której organizatorem jest 
ClickMaster Polska.



Strefy tematyczne:
Sprz´t i akcesoria
ⓦ Urzàdzenia mobilne
ⓦ Wearable devices
ⓦ Drony, roboty i drukarki 3D
ⓦ Internet rzeczy, beacony
ⓦ Akcesoria

E-commerce, biznes i marketing
ⓦ Marketing internetowy (e-mail marketing, remarketing, 
geolokalizacja, content marketing, marketing automation, SEO,
SEM, SMS marketing, MMS marketing, wideo marketing)
ⓦ Narz´dzia social media
ⓦ Narz´dzia do obsługi klienta
ⓦ Bazy danych, chmura, serwery
ⓦ BankowoÊç i płatnoÊci mobilne
ⓦ Bezpieczeƒstwo i ochrona danych
ⓦ Porównywarki cen
ⓦ Usługi kurierskie
ⓦ Aspekty prawne

Inteligentny dom
ⓦ Centrum domowej rozrywki
ⓦ Smart AGD 
ⓦ Wyposa˝enie domu

Oprogramowanie
ⓦ Systemy operacyjne
ⓦ Grafika (UX, UI, UE)
ⓦ Producenci oprogramowania

Aplikacje mobilne
ⓦ M-learning, m-health
ⓦ Dla biznesu
ⓦ Edukacyjne
ⓦ Dla seniorów
ⓦ Logistyka, transport, komunikacja
ⓦ Rozrywka i lifestyle

Strefy specjalne
ⓦ Strefa start-up
ⓦ Strefa gier i rozrywki
ⓦ Strefa kariery



Targi i Konferencj´ 
oceniam bardzo dobrze.Uwa˝am, 

˝e rozwijajà si´ we właÊciwym kierunku. 
Naszym nadrz´dnym celem była promocja
produktu i nawiàzanie nowych kontaktów.
Cieszymy si´, ˝e udało si´ go osiàgnàç. 

Dodatkowo pobyt w EXPO Kraków był Êwietnà
okazjà do rozmów z obecnymi i potencjalnymi

klientami, dzi´ki którym utwierdziliÊmy si´
w przekonaniu, ˝e kierunek w którym 

si´ rozwijamy jest właÊciwy.

Michał Kordowski, 
S3 (wystawca)

Pobyt na tegorocznych
Targach Mobile-IT oceniamy 

bardzo dobrze.Mamy sporo odwie-
dzin przez dobrze zorientowanych
zwiedzajàcych, z którymi mo˝emy

porozmawiaç, rozwiaç wàtpliwoÊci,
a tak˝e uzyskaç cenne sugestie od
u˝ytkowników naszych produktów. 
Połàczenie Targów z Konferencjà 

to niezwykle trafiony pomysł. 

Adrian Wieteska, 
Microsoft (wystawca)

ⓦ Mo˝liwoÊç zaprezentowania najnowszych produktów i usług

ⓦ Promocja marki w najwa˝niejszych mediach

ⓦ Spotkania z ekspertami z bran˝y oraz pasjonatami
internetu i nowych technologii

ⓦ Okazja do nawiàzania nowych kontaktów 
biznesowych i utrwalenia relacji 
z dotychczasowymi partnerami

ⓦ Bogaty program towarzyszàcy

ⓦ Profesjonalna obsługa wystawcy

ⓦ Atrakcyjne ceny stoisk

Mobile-IT to:



Dodatkowe 
mo˝liwoÊci promocji 

podczas targów:

Podczas targów
spotkajà Paƒstwo:

Pakiety sponsorskie ⓦ

Reklama w systemie digital signage ⓦ

Dystrybucja materiałów w trakcie wydarzenia ⓦ

Prezentacje i warsztaty ⓦ

Słupy reklamowe i flagi przed EXPO Kraków ⓦ

Baner reklamowy na siatce ogrodzeniowej wokół obiektu ⓦ

Parking przy obiekcie mo˝e byç wykorzystany do ekspozycji balonów reklamowych ⓦ

Siatka wielkoformatowa na fasadzie EXPO Kraków ⓦ

ⓦ Przedstawicieli bran˝y mobile, IT oraz e-commerce

ⓦ Pracowników działów marketingu i promocji, agencji 
interaktywnych oraz eventowych

ⓦ Twórców start-upów

ⓦ Reprezentantów sektora małych 
i Êrednich przedsi´biorstw oraz 
mi´dzynarodowych korporacji

ⓦ Programistów i informatyków

ⓦ Przedstawicieli mediów

ⓦ Entuzjastów nowinek 
technologicznych



Ceny stoisk od 01.11.2015 r.:

Stoisko 6m2 1950 PLN
Stoisko 8m2 2560 PLN
Stoisko 9m2 2850 PLN
Stoisko 12m2 3745 PLN
Stoisko 15m2 4650 PLN
Stoisko 18m2 5540 PLN

Powierzchnia niezabudowana 1 m2 (min. 4 m2) – cena zawiera dost´p do pràdu 230V
2kW, stół oraz 2 krzesła. - 260 PLN

Bezzwrotna, obowiàzkowa opłata rejestracyjna (obejmuje 1 kart´ parkingowà, bezpłatne
elektroniczne zaproszenie dla klientów, 1 identyfikator na ka˝de 3m2 stoiska, zaproszenie
na imprez´ towarzyszàcà dla 2 osób, podłàczenie wi-fi): - 650 PLN

Do podanych cen nale˝y doliczyç podatek VAT (23%).

Ceny stoisk do 31.10.2015 r.:

Stoisko 6m2 1750 PLN
Stoisko 8m2 2275 PLN
Stoisko 9m2 2550 PLN
Stoisko 12m2 3385 PLN
Stoisko 15m2 4215 PLN
Stoisko 18m2 5040 PLN

Powierzchnia niezabudowana 1 m2 (min. 4 m2) – cena zawiera dost´p do pràdu 230V
2kW, stół oraz 2 krzesła. - 240 PLN

Bezzwrotna, obowiàzkowa opłata rejestracyjna (obejmuje 1 kart´ parkingowà, bezpłatne
elektroniczne zaproszenie dla klientów, 1 identyfikator na ka˝de 3m2 stoiska, zaproszenie
na imprez´ towarzyszàcà dla 2 osób, podłàczenie wi-fi): - 500 PLN

Do podanych cen nale˝y doliczyç podatek VAT (23%).

Informacje dla wystawców



Gala wr´czenia presti˝owych nagród dla firm i instytucji
za najlepsze strony mobilne oraz aplikacje, a tak˝e za pro-
mowanie i wykorzystanie nowych technologii. Statuetki 

przyznawane sà w 17 kategoriach przez kapituł´ 
konkursowà oraz internautów.

www.2016.mobiletrends.pl

Jest to najlepsza 
konferencja w Polsce 

nt. rozwiàzaƒ mobilnych, 
skierowana do biznesu 

i marketerów! 

Monika Mikowska, 
mobee dick

Mobile Trends 
Conference to wydarzenie, 
na którym w bardzo meryto-
ryczny i inspirujàcy sposób 

mo˝na poznaç trendy 
w marketingu, w mobile 

oraz w biznesie. 

Andrzej Ogonowski 
SMSAPI

Gala 
MobileTrends 

Awards

Organizatorem
konferencji jest

Mobile 
Trends

Conference
Mobile Trends Conference to najwi´ksza w Polsce konferencja 

poÊwi´cona mobilnym technikom i technologiom. 

Biznes, marketing, deweloperzy oraz przedsi´biorcy w jednym miejscu! 

To a˝ 3 dni wypełnione wiedzà, warsztatami, 
inspiracjà oraz motywacjà. 

Doskonała okazja do posłuchania 
najlepszych prelegentów z Polski 

i zza granicy, z najlepszych 
firm z bran˝y mobile i IT!17.02 – Business Day

18.02 – Inspiration Day
Gala rozdania nagród 
MobileTrends Awards

19.02 – Development Day

Mobile Trends 
Conference jest najlepszà 

konferencjà bran˝owà 
w Polsce. 

Łukasz Kłosowski, 
GoMobi.pl

Ponad 15h czystej wiedzy ⓦ
Ponad 30 prelekcji oraz warsztatów ⓦ

Najbardziej uznani prelegenci z Polski i zza granicy ⓦ
Praktyczne umiej´tnoÊci programowania i projektowania na mobile ⓦ

Wiedza biznesowa, marketingowa oraz programistyczna ⓦ
Inspiracja, rozwój, motywacja ⓦ

Networking ⓦ
Mo˝liwoÊç nawiàzania nowych relacji biznesowych ⓦ

Niezwykła impreza integracyjna ⓦ



www.expo.krakow.plwww.targi.krakow.pl

Biuro:
Targi w Krakowie Sp. z o.o. EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 95 24

banach@targi.krakow.pl

Miejsce targów:
Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9
w Krakowie, którego właÊcicielem i operatorem sà Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
W oddanym do u˝ytku w maju 2014 r. nowoczesnym kompleksie o powierzchni 13 tys. m2

mieszczà si´: dwie hale o powierzchni 5 tys. m2 i 4 tys. m2, zespół klimatyzowanych, modu-
łowych sal seminaryjnych o ró˝nych wielkoÊciach, pokoje spotkaƒ oraz restauracja i lobby 
o powierzchni 1400 m2.

Organizator:
Targi w Krakowie Sp. z o.o. – najwi´kszy na południu Polski organizator targów, wystaw
gospodarczych i kongresów z 20-letnim doÊwiadczeniem. W 2011 roku firma została przyj´ta
do grona członków Âwiatowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI (The Global Asso-
ciation of the Exhibition Industry), zrzeszajàcych wiodàcych organizatorów targów i właÊcicieli
terenów targowych. Dzi´ki najwy˝szemu poziomowi organizowanych spotkaƒ,Targi wKrakowie
sà te˝ członkiem ICCA – Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów. 

www.mobile-it.com.pl

Katarzyna Banach
Kierownik Zespołu Organizacji Targów
Tel: +48 12 651 95 24
Tel. kom. +48 510 134 218
Fax: +48 12 651 95 22
banach@targi.krakow.pl

Katarzyna GoÊciaƒska
Specjalista ds. Marketingu

Tel: +48 12 651 95 23
Tel. kom.: +48 510 134 219

Fax: +48 12 651 95 22
goscianska@targi.krakow.pl

Arkadiusz Suter
Specjalista ds. Organizacji Targów

Tel.: +48 12 651 95 28
Tel. kom.: +48 507 044 186

Fax: +48 12 651 95 22
suter@targi.krakow.pl


