
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapraszamy    do    wzięcia    udziału  w  targach  

technologicznych     GITEX     2021    w     Dubaju  

( 17.10 – 21.10.2021  roku )    jako  wystawca  w 

pawilonie Klastra Logistyczno -Transportowego 

„Północ–Południe”. 
 

Wydarzenie      skierowane      jest     m.in.     do  

podmiotów        posiadających        rozwiązania  

z  sektorów:  Electromobility & Future Mobility,  

SmartCity  &  IoT,   Smart   Grid,  Shipping  and  

Logistics             Management,           Intelligent  

Transportation     Systems,    Green     Building,  

Cyber Security. 
 

GITEX  to  największe  targi  technologiczne  na  

Bliskim   Wschodzie, od wielu lat obowiązkowy  

punkt    dla    firm,    które   chcą   zaistnieć   na  

globalnych rynkach.  
 

Tegoroczna     edycja     jest     wyjątkowa,     to 

pierwsze  wydarzenie  po otwarciu EXPO 2020! 
 

Więcej informacji: www.GITEX.com 

 

Oferta udziału w targach GITEX 2021 w ramach pawilonu 

Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe 

Klaster Logistyczno-Transportowego „Północ – Południe” zaprasza do udziału jako 

wystawca w polskim pawilonie. Celem jest stworzenie silnej reprezentacji polskich firm, 

prezentujących spójną, komplementarną ofertę. Liczymy na nowe kontrakty biznesowe i 

nawiązanie współpracy B+R. 

Projekt jest realizowany z funduszy europejskich, do wysokości dostępnej pomocy de 

minimis. Obejmuje wsparciem mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.  

Więcej szczegółów na kolejnej stronie.  

 

http://www.gitex.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITEX 2021  KOSZT WYJAZDU KOSZT WYJAZDU Z DOFINANSOWANIEM 

  koszt delegacji mikro małe (70%) średnie (60%) duże (40%) 

Diety (8 dni)  1 350,00 zł                 405,00 zł                 540,00 zł                 810,00 zł  

Noclegi (7 dni)  6 000,00 zł              1 800,00 zł              2 400,00 zł              3 600,00 zł  

Przeloty - klasa ekonomiczna   2 300,00 zł                 690,00 zł                 920,00 zł              1 380,00 zł  

Inne niezbędne wydatki - 

komunikacja, testy na Covid 
 700,00 zł                 210,00 zł                 280,00 zł                 420,00 zł  

Razem za 1 osobę           10 350,00 zł          3 105,00 zł          4 140,00 zł          6 210,00 zł  

 koszt stoiska mikro małe (70%) średnie (60%) duże (40%) 

Koszt udziału w pawilonie targowym 

za m2  z  zabudową stoiska oraz 

reklamą w mediach targowych 

5 600,00 zł               1 680,00 zł              2 240,00 zł              3 360,00 zł  

Przykładowa estymacja kosztów udziału w targach GITEX 2021 – ceny NETTO – dla 1 osoby 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:    Marcin Wozbonowicz  

 Email: marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl 

 Tel: 780 094 481 
 
 

Ostateczny koszt wyjazdu będzie ustalony po określeniu przez firmę liczby metrów 

kwadratowych (minimalna wielkość to 6m2), liczby uczestników oraz dodatkowych 

wydatków np. koszty transportu eksponatów 

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. Koordynator Klastra Logistyczno Transportowego ‘Północ – Południe’ 
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk 

tel: +48 510 116 739, email: klasterlogtrans@gmail.com 
NIP 5833156579; REGON 221801513, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział KRS 0000443984 
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