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ODWIEDZAJĄCYCH!

Stoiska sprzedażowo-promocyjne na Pyrkonie są wyjątkową 
okazją, by dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy potencjalnych 
klientów. Na te największe w Polsce targi fantastyki 
przeznaczamy ponad 19 000 m2.

Ceny zawarte w niniejszym folderze są cenami netto i dotyczą trzech dni trwania 
Festiwalu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: wystawcy@pyrkon.pl

LICZBA UCZESTNIKÓW PYRKONU:

LICZBA UCZESTNIKÓW DZIENNIE NA PYRKONIE 2017:

ZAREZERWUJ STOISKO 
i wypromuj się wśród kilkudziesięciu tysięcy fanów fantastyki!
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Po raz kolejny mamy 
przyjemność zaprosić Państwa 
do największego z targowych 
pawilonów – hala 5 to idealna 
lokalizacja, zapewniająca 
maksymalny przepływ 
uczestników. 

LOKALIZACJA

Drugi z pawilonów 
ekspozycyjnych wypełniony 
jest po brzegi atrakcjami 
dla miłośników gamingu 
i nowoczesnych technologii: 
Blok Gier Elektronicznych 
ulokowany jest w hali 6A.

95% ANKIETOWANYCH WYSTAWCÓW
deklaruje chęć ponownej rezerwacji stoiska!

5
 – Kraina Wystawców

6
A

 – Blok Gier Elektronicznych



STOISKO STANDARD

Ten typ stoisk daje szerokie spektrum wyboru powierzchni oraz 
jej wyposażenia. Nie dziwi więc, że jest to rozwiązanie najczę-

ściej wybierane przez wystawców! 

Aby jeszcze lepiej dopasować się do 
Państwa potrzeb, zmodyfikowane zostały 
wymiary modułów: zmniejszeniu uległa 
głębokość, dzięki czemu stoiska są szersze, 
a co za tym idzie – zapewniają większą 
powierzchnię dostępną dla uczestników 
przy zachowaniu tej samej przestrzeni. 

1 moduł 2 m2 (1 × 2)

Minimalna liczba 
modułów: 3

6 m2 

(3 × 2)

Maksymalna liczba 
modułów: 15

30 m2 

(15 × 2)

Minimalna wielkość stoiska to 6 m2. Na taką powierzchnię 
składają się 3 moduły o łącznych wymiarach 3 × 2 m. 

Stoisko można dowolnie powiększać o wielokrotność 2 m2 

(moduł 1 × 2 m) aż do 30 m2.

1 MODUŁ 6 m2

1 m

2 m

2 m

3 m



STOISKO STANDARD C.D. BRAK
OPŁATY

REJESTRACYJNEJ!
CENNIK

1 m2 150 PLN netto

Krzesło 30 PLN netto

Stół 70 PLN netto

Miejsce narożne
250 PLN netto

(dostęp do uczestników 
z dwóch stron)

Miejsce czołowe
600 PLN netto

(dostęp do uczestników 
z trzech stron)

Prąd wyceniany 
indywidualnie

WEJŚCIÓWKI W CENIE STOISKA
Metraż stoiska Liczba wejściówek

6–8 2

10–12 3

14–18 4

20–30 5

Dodatkowa 
wejściówka 45 PLN netto

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
liczby wejściówek dokupionych dla danego stoiska.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY SPRZEDAŻY STOISKA BĄDŹ OGRANICZENIA WYBRANEJ PRZEZ 
WYSTAWCĘ POWIERZCHNI.



STOISKO MINI

Stoiska w strefie mini przeznaczone są dla początkujących wystawców, 
niewielkich podmiotów i osób fizycznych. W tej strefie oferujemy 
Państwu dwa typy stoisk: mini oraz mini premium.

Stoisko typu mini to przestrzeń 2,25 m2 o wymiarach 
1,5 × 1,5 m, ze stołem, krzesłem oraz wejściówką dla 
jednego wystawcy. Z kolei mini premium to stoisko będące 
podwójnym stoiskiem mini o wymiarach 3 × 1,5 m (4,5 m2), 
z dwoma krzesłami i stołami. Na stoiskach typu mini nie 
mają Państwo możliwości zmiany wymiarów stoiska. W tej 
strefie  jeden wystawca może wykupić tylko jedno stoisko.

MINI

1,5 m

1,5 m MINI PREMIUM

3 m

1,5 m

CENNIK
Stoisko typu mini 350 PLN netto

Stoisko typu mini premium 650 PLN netto

Dopłata za stoisko narożne 
w strefie mini 60 PLN netto



STOISKO MINI C.D.

Na plecach stoiska znajduje się ścianka 
z zabudowy targowej, którą można wykorzystać 
do ciekawej aranżacji stoiska – zachęcamy do 
zaprojektowania atrakcyjnej przestrzeni, która 
przyciągnie uczestników do zakupów na Państwa 
stoisku. W zależności od położenia stoiska, 
część alejek posiada wysięgniki stabilizujące 
konstrukcję (widoczne na zdjęciach), które można 
zagospodarować zgodnie z własnymi potrzebami.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY SPRZEDAŻY STOISKA



STOISKO MAXI

W związku z dużym 
zainteresowaniem wystawców 
stoiskami o powierzchni 
powyżej 50 m2 informujemy, 
że w tym roku zakończyliśmy 
już sprzedaż tego typu stoisk. 

Aby zachować różnorodność 
i atrakcyjność asortymentu 
na hali, nie przewidujemy 
możliwości stworzenia 
dodatkowych stoisk maxi. 

Wystawców zainteresowanych stoiskiem 
typu maxi podczas Pyrkonu 2019 
informujemy, że pierwszeństwo rezerwacji 
przysługuje naszym sponsorom. 

Znaczenie ma także atrakcyjność stoiska 
podczas nadchodzącej edycji oraz historia 
dotychczasowej współpracy.


