
 

23-25 marca 2023 
 

Centrum Expo XXI 

Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 

______________________________________________________________________________________ 

 

Szanowni Wystawcy, 
 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje organizacyjne związane z odbiorem stoisk 

oraz kwestiami porządkowymi podczas Gastrotargów SMAKKi.  

Prosimy o zapoznanie się z nimi.  

To znacznie ułatwi organizację pracy podczas dni targowych. 

  

 

GODZINY OTWARCIA TARGÓW 

 

23-25 marca 2023 w godz. 10.00 – 17.00 

 

Wystawcy mogą przebywać na stoisku w godzinach 8:00 – 18:00.  

  

 

MONTAŻ i ODBIÓR STOISK  

 

Stoiska budowane przez firmy zewnętrzne 

 

Montaż stoisk odbywać się będzie 

 w dniach 20 – 22 marca 2023 w godz. 8.00 – 22.00 

 

W przypadku zabudowy indywidualnej uprzejmie przypominamy, iż ściany powyżej 2,5m 

muszą być białe.  

 

UWAGA! Wszelkie brudne prace montażowe muszą być zakończone dnia 21 marca do 

godz. 22.00. Przed rozpoczęciem prac brudnych należy w odpowiedni sposób 

zabezpieczyć podłogę, koniecznym jest używanie odkurzaczy przemysłowych przy 

wszelkich pracach pyłowych na przykład docinaniu płyt.  

W przypadku niezastosowania się do zaleceń grozi kara w wysokości 10 000 PLN+VAT 

oraz wyproszenie ekipy montażowej z obiektu.  

 

Stoiska z zabudową systemową 

 

Odbiór stoisk odbędzie się  

w dniu 22 marca 2023 od godz. 14.00 - 20.00 

 

DEMONTAŻ STOISK 

 

Likwidacja ekspozycji oraz demontaż stoisk  

Odbywać się będzie w dniu 

25 marca od godz.17.00 do godziny 12:00 w dniu 26 marca.  

 

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, 

przed zakończeniem Targów jest zabronione. 



 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Wszyscy Uczestnicy Targów zobowiązani są do przestrzegania zasad zapewniających 

pełne bezpieczeństwo BHP i przeciwpożarowe - zgodnie z regulaminami 

EXPO XXI: 

https://smakki.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-EXPO-XXI-1.pdf 

oraz GASTROTARGÓW SMAKKi 

https://smakki.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-SMAKKi-2023-1.pdf 
 

Zabudowę stoiska oraz instalację elektryczną na stoisku należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz przedstawionym projektem, przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia. Materiały, które zostaną użyte do budowy stoiska i jego 

elementów muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dotyczące cech palności. 

 

UWAGA: 

Wystawca jest zobowiązany posiadać przy sobie odpowiednią dokumentację i w 

razie konieczności okazać ją stosownym służbom, administracji obiektu lub 

organizatorowi 

 

ROZŁADUNEK 

 

Drzwiami ewakuacyjnymi: G, H, I, J, K, L, M, N.  

 

Eksponaty wielkogabarytowe: 20 – 21 marca bramy nr: 8, 4, 5 /  22 marca bramy nr: 4 i 5 

 

 

 

 

 

 

https://smakki.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-EXPO-XXI-1.pdf
https://smakki.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-SMAKKi-2023-1.pdf


 

PRĄD 

Wystawca ma obowiązek zamówić odpowiednią moc przyłączy elektrycznych, niezbędną 

do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na stoisku. Suma 

mocy urządzeń i oświetlenia na stoisku będzie podstawą do zapewnienia odpowiedniej 

mocy przyłączy. Zamówienia dokonuje się przez formularz  

zawarty w umowie uczestnictwa. Zamówienie należy złożyć do 28 lutego 2023.  

 

WODA 

Wystawca ma obowiązek zamówić podłączenia wodne w ilości odpowiadającej ilości 

podłączonych maszyn i urządzeń na stoisku. Zabronione jest podłączanie więcej niż 

jednego urządzenia lub zlewu do jednego przyłącza wodnego (dotyczy zarówno dopływu 

jak i odpływu). Niedopuszczalne jest stosowanie rozdzielni i rozgałęzień na kilka urządzeń. 

Zamówienia dokonuje się przez formularz zawarty w umowie uczestnictwa. Zamówienie 

należy złożyć do 28 lutego 2023. 

 

PODWIESZENIA 

Wszelkiego rodzaju podwieszenia są każdorazowo konsultowane ze specjalistą ds. 

obsługi klienta z EXPO XXI. Zamówienie podwieszeń należy złożyć do 28 lutego.  

 

OBCIĄŻENIE POWIERZCHNI 

Maksymalne obciążenie powierzchni wystawienniczej wynosi 800 kg/m2.  

AKCEPTACJA KAZORAZOWA 

 

IDENTYFIKATORY DLA WYSTAWCÓW 

Odbiór identyfikatorów dla Wystawców odbędzie się w biurze targów, w recepcji w holu 

głównym w dniu 22 marca (środa) w godzinach 13:00 – 21:00 

Na każde stoisko do 9m2 przysługują 3 identyfikatory. Na każde kolejne 3m2 przysługuje 

dodatkowy identyfikator.   

 

SPEDYCJA 

Oficjalnym spedytorem Centrum Targowego EXPO XXI jest firma NETLOG  

 

KONTAKT: 

Rafał Skrobutan 

tel +48 22 256 70 55  

kom + 48 668 890 274 

e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl 

 

PARKING 

Każdy wystawca otrzyma w ramach opłaty rejestracyjnej w dniu odbioru stoisk jeden 

karnet parkingowy 4 - dniowy (22-25 marca) umożliwiający postój na parkingu. 

 

Istnieje możliwość zakupu dodatkowych karnetów parkingowych bezpośrednio od 

operatora obiektu – w kasie parkingowej na terenie EXPO XXI  

 

Podczas montażu w dniu 21 marca oraz demontażu w dniu 25 marca od godziny 17.00 

parking jest płatny 3zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania 

 

Podczas targów pierwsza parkowania godzina kosztuje 8 zł a każda następna 6 zł 

 

 

mailto:rafal.skrobutan@netlog.org.pl


 

 

ŚMIECI, ODPADY 

Podczas prac montażowych i demontażowych Wystawcy oraz ekipy wykonujące stoiska 

zobowiązani są do wyrzucania wszystkich swoich śmieci do odpowiednich kontenerów 

przeznaczonych na odpady.  

Odpady wielogabarytowe muszą zostać zabrane przez firmę wykonującą zabudowę. W 

przypadku nie zastosowania się do powyższego zalecenia grozi kara 10 000 PLN+VAT.  

 

PUNKT MEDYCZNY  

20-22 marca od 8:00 – 24:00 

23-24 marca od 8:00 – 18:00  

25 marca od 8.00 – 22.00  

 

WIECZÓR WYSTAWCÓW – KOKTAJL SMAKKÓW  

24 marca Hotel Marriott al. Jerozolimskie 65/79 godz: 20:00 – 23:00  

 

RESTAURACJA  

Na terenie Centrum EXPO XXI znajduje się restauracja. 

Godziny otwarcia:  

20-21 marca 10:00 – 16:00  

22 marca 9:00 – 20:00  

23-25 marca: 9:00 – 17:00 

 

Istnieje możliwość zamówienia lunchu:  

Anna Wnuk 

Kom.: +48 600 628 078 / a.wnuk@royal-catering.pl 

 

LOKALIZACJA I DOJAZD  

Rozkład jazdy komunikacji publicznej dostępny jest na stronie www.wtp.waw.pl 

 

AUTOBUS 

Dojazd do EXPO XXI Warszawa autobusami linii: 105, 136, 154, 159, 167, 178, 184, 186, 

523, 414 (przystanek PKP Kasprzaka) lub 136, 154, 167 178, 184, 186 (przystanek 

Prądzyńskiego) oraz linii 921. 

TRAMWAJ 

Korzystając z tramwaju należy wysiąść na Rondo Daszyńskiego, na którym zatrzymują się 

tramwaje linii: 1, 9, 11, 14, 22, 24, 25, 36. Następnie przesiąść się w autobus linii: 105, 

178, 255 i dojechać do przystanku PKP Wola (Kasprzaka). Z tego miejsca można dojść na 

piechotę ulicą Bema. Kolejną opcją jest dojazd tramwajem 10, 11, 13, 26, 27 do 

przystanku Sokołowska, a następnie dojście na piechotę ulicą Bema.  

METRO 

Poruszając się metrem M1 należy wysiąść na przystanku Centrum, Świętokrzyska lub 

Politechnika, a następnie przesiąść się w autobus numer 105 (przystanek Centrum), 178 

(Przystanek Świętokrzyska), 167. (Przystanek Politechnika) i wysiąść na przystanku PKP 

Kasprzaka (lub Prądzyńskiego w przypadku linii 178 i 167). 

Wybierając linię M2 możemy wysiąść na przystanku Rondo Daszyńskiego i dojechać 

autobusami linii: 105, 255, 109, 178. 

POCIĄG 

Korzystający z usług PKP powinni wysiąść na dworcu: Warszawa Zachodnia.  

mailto:a.wnuk@royal-catering.pl
https://www.wtp.waw.pl/

