
MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY HORECA:  

WYPOSAŻENIA , APROWIZACJI I MODERNIZACJI 

HOTELI, RESTAURACJI I FIRM CATERINGOWYCH

15-19 Listopada 2020 Paryż/Francja

www.equiphotel.com



Targi organizowane są co 2 lata, przez światowego
lidera branży wystawienniczej, firmę REED
EXHIBITIONS.

EQUIP’HOTEL gromadzą jako wystawców
dostawców obsługujących hotele i restauracje.

Zwiedzającymi Targi są decydenci sektora HoReCa,             
w tym inwestorzy, biura projektów, importerzy,   
dystrybutorzy, itp. z 144 krajów świata.

W 5 halach prezentowane są główne tematy Targów:                     
design, restauracja, relaks i SPA, technologie oraz                  
usługi.               



SEKTORY WYSTAWIENNICZE: 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ, DESIGN,
DEKORACJE 

• meble 
• pozostałe kompleksowe wyposażenie 

pokoi, recepcji, jadalni, ogrodów i innych pomieszczeń
• artykuły dekoracyjne
• oświetlenie
• artykuły wykończeniowo- budowlane: kafelki, drzwi, 

okna, wykładziny dywanowe, pakiety, panele, tapety, 
farby



SEKTORY WYSTAWIENNICZE: 

KUCHNIA

• nakrycia stołowe: porcelana, szkło, sztućce, obrusy… 
• wyposażenie kuchni: sprzęt do przechowywania, 

przygotowywania, gotowania, pakowania, mycia oraz 
rozprowadzania posiłków, odpowiedni dla każdego 
rodzaju usług restauracyjnych

• produkty spożywcze i napoje
• sektor kawowy 



SEKTORY WYSTAWIENNICZE: 

ROZRYWKA I RELAKS 

• tekstylia 
• łazienka - sprzęt sanitarny, 
• fitness - kosmetyki, sprzęt do fitness, Spa

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I KONSERWACJA

• higiena – kosmetyki, detergenty, chemia profesjonalna
• pralnia-wyposażenie i akcesoria dla pralni

ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE

• zarządzanie i koordynacja, programy komputerowe, 
• techniki zarządzania



EQUIP’HOTEL W LICZBACH (dane z 2018): 

• 1600 wystawców w 5 tematycznych halach 
• 113 000 zwiedzających
• 100 000 m2 powierzchni 
• 144 krajów świata
• Top kraje uczestniczące: Włochy, Portugalia, 

Hiszpania, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, 
Wielka Brytania, Holandia, Maroko, Algieria

• 250 top buyers
• ponad 500 francuskich i międzynarodowych 

prelegentów, szefów kuchni i architektów
• bogaty program wydarzeń towarzyszących: 
• pokazy, panele, prezentacje  
• 100 dziennikarzy
• 100 partnerów wydarzenia 

Bardzo wysoki procent zadowolonych 
wystawców i zwiedzających 

z udziału w Equip’Hotel



TO więc:

• możliwość wejścia na bogaty i bardzo chłonny rynek Francji –
światowego lidera wśród krajów turystycznych oraz na wiele 
innych ciekawych rynków branży HoReCa

• pięć pawilonów tematycznych prezentujących bogatą 
międzynarodową ofertę dostawców wyrobów i usług dla branży 
HoReCa

• udział znanych architektów, dekoratorów, designerów, szefów 
kuchni, izb i mediów branżowych 

• bogaty i ciekawy program imprez towarzyszących: 
pokazy, aranżacje, animacje, konferencje 



Zapytania oraz zgłoszenia udziału w targach

prosimy kierować do wyłącznego przedstawiciela targów               
w Polsce, firmy Eurobusiness-Haller.

Za swoją pomoc i koordynację udziału wystawców z Polski w Targach Eurobusiness-Haller 
nie pobiera żadnych opłat. 

Wszystkie płatności dokonywane są na konto organizatora targów – firmy Reed Exhibitions Francja

Na odrębnych warunkach Eurobusiness-Haller 
może zaoferować wystawcom usługi dodatkowe, takie jak: 

tłumaczenia ustne oraz pisemne, obsługa stoisk przez hostessy, 
projekt i wykonanie materiałów reklamowych, roll-upów itp.



OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL                                   W POLSCE:

EUROBUSINESS – HALLER
40-833 Katowice ul. Obroki 133

Maria Barbara Haller de Hallenburg
e-mail:b.haller@haller.pl
GSM: +48 602 738 130

tel.:+48 32/355 38 00 do 02

www.haller.pl                                              


