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Targi GaLaBau 2018: Ze świata do Norymbergi 

 

 Norymberga tam i z powrotem na terenie Niemiec: bilet kolejowy od 

99 EUR 

 App: Targi GaLaBau czynią mobilnym 

 Szybki wstęp na targi z biletem elektronicznym 

 

W dniach od 12 do 15 września 2018 r. GaLaBau, Międzynarodowe 

Wiodące Targi Zieleń Urbanistyczna i Wolne Przestrzenie wystartują 

po raz 23. Około 1.350 wystawców spotka się z 65.000 zwiedzających 

specjalistów – i to po raz pierwszy w 14 halach targów, w parku 

targów jak również na terenach akcji na wolnym powietrzu. Przez 

cztery dni międzynarodowe przedsiębiorstwa zielonej branży 

prezentować będą kompletną ofertę planowania, urządzania oraz 

pielęgnacji ogrodów, parków i zieleńców. NürnbergMesse oferuje 

zwiedzającym specja- listom rózne formy usług pomocnych w 

optymalnym planowaniu ich podróży służbowej do Norymbergi. 

 

Planowanie wizyty przy pomocy przejrzystych i wyraźnych struktur strony 

internetowej www.galabau-messe.com/en (dostępna w języku niemieckim 

i angielskim) jest wprost dziecinnie łatwe. Niezależnie, czy chodzi o uzys- 

kanie informacji o targach, programie ramowym, dojeździe, 

zakwaterowaniu czy też o oferty gastronomiczne w Norymberdze: 

Wszystko można bardzo łatwo znaleźć po kilku kliknięciach. Są tam 

również wskazówki dotyczące ciekawych miejsc w Norymberdze które 

warto zwiedzić lub zobaczyć, nie brakuje też After-Work-Locations, miejsc 

odprężenia po pracy. Samą stronę internetową  zaprogramowano w tzw. 

“Responsive Webdesign” co sprawia, że żeglowanie na niej, niezależnie od 

używanych urządzeń peryferyjnych, jest czystą przyjemnością. 

 

Na terenie Niemiec: Korzystne oferty dojazdu koleją na Targi 

GaLaBau  

NürnbergMesse w kooperacji z Deutschen Bahn równeż i tym razem 

oferuje specjalistom zwiedzającym Targi GaLaBau atrakcyjne pakiety 

podróżne. Mogą np. wykupić korzytsny specjalny bilet na przejazd 
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pociągami ICE ważny na terenie Niemiec i już w 2 klasie za 99 EUR 

odprężeni dojechać na torach na Targi GaLaBau i z nich wrócić. Poza tym 

podróż koleją przyczynia się do ochrony środowiska: Zarezerwowany 

przejazd pociągiem w 100% odbywa się z wykorzystaniem ekologicznej 

energii elektrycznej, zasilany wyłącznie z europejskich źródeł energii 

odnawialnej. W ogóle: Przejazd kolejką metro – U-Bahn – z kolejowego 

Dworca Głównego w Norymberdze do Messezentrum – Centrum Targów – 

trwa zaledwie osiem minut. Osoby potrzebujące bilety na przejazd 

publicznymi środkami komunikacji mogą nabyć je dodatkowo online. 

Więcej informacji pod: www.galabau-messe.com/train 

 

Z zagranicy: Samolotem do Norymbergii i szybko do Messezentrum – 

Centrum Targów 

Port Lotniczy im. Albrechta Dürera w Norymberdze już wielokrotnie 

otrzymał renomowane wyróżnienie “Business Traveller Award” i zaliczany 

jest do naj- lepszych portów lotniczych w Niemczech. Podrózni często 

korzystający z lotu samolotem cenią szybką odprawę, krótkie drogi i dobre 

połączenia komunikacyjne z centrum miasta jak również i z samą 

NürnbergMesse. Przejazd publicznymi środkami komunikacji na Targi 

GalaBau 2018 trwa niespełna 25 minut.  

 

Po pobycie na targach ważne jest przyjemne zakwaterowanie. Niezależnie, 

czy będzie to 5-gwiazdkowy hotel czy prywatny pokój gościnny. Na stronie 

internernetowej pod www.galabau-messe.com/accommodation 

zwiedzający na czas pobytu na targach znajdą w Norymberdze 

odpowiednią kwaterę. 

 

Łatwe wyszukiwnie wystawców i wyrobów 

Podróż i nocleg zorganizowany? No to można przystąpić do planowania 

właściwej wizyty na targach. Odbędzie się to łatwo i szybko korzystając z 

platformy “Aussteller und Produkte” (Wystawcy i wyroby). Platforma 

zawiera zestawienie wszystkich wystawców i wyrobów – wyszukiwanie 

według  określonych haseł wyszukiwania jest zatem dziecinnie łatwe. 

Najbardziej interesujące wyniki wyszukiwania można zakodować w 

specjalnej zakładce- notatniku. Również terminy rozmów z wystawcami na 

stoiskach targów można uzgadniać bezpośrednio na platformie 

internetowej. 
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Mobilne planowanie wizyty przy pomocy aplikacji GaLaBau-App 

Od połowy/końca sierpnia do dyspozycji stoi ponadto aplikacja GaLaBau- 

App. Dla wszystkich systemów operacyjnych od iOS 8 i Android 4.0.3 na 

użytkowników czekają pratyczne funkcje wspomagające planowanie 

wizyty. Również i tu nie może zabraknąć osobistej zakładki/listy z 

notatkami o wystawcach, wyrobach i poszczególnych ważnych 

wydarzeniach. O odno- szących się do nich zmianach informują tzw. Push 

Notifications (zauto-ma- tyzowane wiadomości). W lepszej orientacji na 

terenie targów pomaga dyna- miczny plan hal. Wszystkie treści dostępne 

są o każdym czasie offline a login funkcjonuje globalnie – to znaczy 

zarówno dla Web jak i dla App. Zabawny gadżet: Kto po długim, pełnym 

powodzenia dniu na targach zapomniał gdzie znajduje się jego samochód, 

temu pomoże zintegrowany Carfinder na bazie GPS. Dzięki regularnym 

aktualizacjom użytkownicy aplikacji posiadają zawsze aktualny stan. 

 
Klikając po elektroniczny bilet w sklepie online 

Bilety wstępu na targi można wygodnie nabyć w sprzedaży biletów online i 

zarazem natychmiast je wydrukować. Bilet elektroniczny zapewnia bezpo- 

średni wstęp na targi bez czekania w kolejkach. Bilet jednodniowy kosztuje 

30 EUR, bilet stały 40 EUR.  

 

Więcej informacji w sieci pod: www.galabau-messe.com/en. 

 

Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów 

Helen Kreisel, Saskia Viedts 

T +49 9 11. 86 06-83 29 

F +49 9 11. 86 06-12 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 
 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i filmy 

wideo w Newsroom pod: www.galabau-messe.com/en/news  

 

Pozostałe serwisy dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod:  

www.galabau-messe.com/press 

 

Follow us on: 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 


