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OFERTA DLA WYSTAWCÓW
Serdecznie zapraszamy do udziału w Królewskich Targach Roślin
organizowanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Królewskie Targi Roślin to wydarzenie związane z wystawą czasową „Rośliny
i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza”, którą będzie można
oglądać w wilanowskim pałacu w terminie 7.05-14.08.2021 r.
Targi będą okazją do zakupu przez odwiedzających sadzonek roślin, warzyw
i owoców, kwiatów ciętych oraz innych produktów związanych z ogrodnictwem.
Do udziału w Targach zapraszamy wystawców – firmy i instytucje zajmujące
się uprawą i sprzedażą roślin, zarówno sadzonek, jak i plonów, aby wspólnie,
w pięknych wnętrzach Oranżerii i w bliskości rozkwitających ogrodów
stworzyć prawdziwe święto roślin.
Targi odbędą się w weekend 5 – 6 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 18.00
w budynku zabytkowej XVIII-wiecznej Oranżerii.
Wstęp na Targi dla publiczności będzie możliwy na podstawie biletu do
pałacowych ogrodów.

Informacje praktyczne
Opłata wystawiennicza:

I.

299,00 zł brutto

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:
 Stanowisko wystawiennicze (ok. 10 m2 powierzchni):
 dwa stoły o wymiarach 182 x 76 cm,
 dwa krzesła dla max. 2 sprzedawców,
 dodatkowo możliwość wykorzystania kubików z płyty mdf (do
uzgodnienia z organizatorami).
 Kawę, herbatę, wodę oraz lunch (zupa, kanapki) w oba dni
wystawiennicze;
 Dostęp do wody bieżącej;
 Dostęp do źródeł zasilania elektrycznego;
 Dostęp do kontenera na odpady zmieszane i zielone.

II.

Montaż i demontaż:
 Możliwy

wcześniejszy

montaż

stanowisk

–

do

uzgodnienia

z organizatorami.
 Demontaż – po zakończeniu targów w niedzielę 6.06.2021 i/lub
w poniedziałek, 7.06.2021.
 Informacje dodatkowe: finalny układ stoisk zależy wyłącznie od
organizatora. Aranżacja stoiska leży po stronie wystawcy.

Korzyści
I.

Udział w wydarzeniu jednego z najczęściej odwiedzanych muzeów
w Polsce.

II.

Duże zainteresowanie publiczności wystawą „Rośliny i zwierzęta. Atlasy
historii naturalnej w epoce Linneusza”; sukces frekwencyjny wystawy
w Krakowie wskazuje, że publiczność będzie chętnie korzystała
z programu wydarzeń towarzyszących – m.in. Królewskich Targów
Roślin.

III.

Wysoka frekwencja muzealna, nawet w pandemii. Specyfika miejsca
gwarantująca swobodny dostęp publiczności, nawet w przypadku
rygorystycznych obostrzeń sanitarnych:
 ogrody i park prawdopodobnie nie zostaną zamknięte z powodu
pandemii;
 frekwencja w ogrodach i parku w czerwcu 2020 r. – ponad 21 000
osób, z czego blisko połowa to wizyty weekendowe;
 średnia frekwencja w weekendy w czerwcu 2020 r. to 2343 osoby;
 nawet w przypadku najbardziej rygorystycznych obostrzeń (limit:
1 osoba/15 m2) szacujemy frekwencję na Targach na poziomie 850
osób/dzień, tj. 1700 osób/weekend.

Promocja
Królewskie Targi Roślin będą głównym wydarzeniem towarzyszącym
wystawie „Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza”.
Wystawa ma zapewnioną promocję w postaci:
 reklamy zewnętrznej na plakatach i ekranach w kluczowych lokalizacjach
Warszawy;
 spotów o wystawie transmitowanych na ekranach warszawskich
tramwajów i autobusów ZTM;
 promocję w mediach, w tym w radiu RDC i telewizji TVP Kultura i portalach
POLSKA TIMES, Warszawa Nasze Miasto.
Dodatkowo Targi oraz Państwa firma będą promowane:
 na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych muzeum;
 na specjalnie utworzonym wydarzeniu na Facebooku z zapewnioną płatną
kampanią promocyjną, dzięki której informacja o targach dotrze do
dziesiątek tysięcy zainteresowanych osób;
 poprzez umieszczenie Państwa logotypów na materiałach promocyjnych
zw. z Targami.

Bezpieczeństwo
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa
wydarzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu
sanitarnego. Na terenie Oranżerii będzie obowiązywało, zarówno obsługę
(wystawców, pracowników muzeum), jak i gości zakrywanie nosa i ust
maseczką oraz obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem.
Jednocześnie Muzeum zapewnia obsługę wydarzenia i kontrolę liczby
uczestników, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i aktualnymi wytycznymi
sanitarnymi.
W trakcie Targów w Oranżerii część okien zostanie otwarta, aby zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.

Ogólne warunki współpracy
Ze względu na specyfikę miejsca oraz jego zabytkowy charakter, rejestrację
wystawców zamykamy 3 maja 2021 r.
Organizator wydarzenia, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
zastrzega sobie możliwość wyboru wystawców spośród nadesłanych
zgłoszeń.

Kontakt

Anna Czarnecka

Karolina Kowalska

Działu Rozwoju
+48 505 405 249
targi@muzeum-wilanow.pl
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