
 

Sezon wędkarski rozpoczyna się w Poznaniu, 
a kończy w Lublinie! 
 

Tegoroczne Targi Wędkarskie RYBOMANIA 2014, które odbyły się w Poznaniu, były niewątpliwie 
największym wydarzeniem wędkarskim jakie miało miejsce w Polsce! Wzięło w nich udział ponad 160 firm,  
a ich stoiska zajęły rekordowe 11 000 m

2
. Swoje nowości zaprezentowali czołowi producenci, importerzy  

i dystrybutorzy z Polski i zagranicy. Zobaczyć można było ponad 500 różnych marek skierowanych do miłośników 
wędkarstwa karpiowego, spławikowego, morskiego, sumowego i spinningu. Każdy znalazł coś dla siebie! 

RYBOMANIA LUBLIN po raz pierwszy! 

Od samego początku, kiedy pojawił się projekt Rybomania chcieliśmy by było to wydarzenie, które będzie 
inspirować wędkarzy z całej Polski. To właśnie na takich targach dziesiątki tysięcy ludzi ma okazję, często po raz 
pierwszy, zapoznać się z niesamowicie szeroką ofertą sprzętu wędkarskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rynku zapraszamy wszystkich do udziału w pierwszej edycji Targów Wędkarskich RYBOMANIA LUBLIN 2014, 
które odbędą się w dniach 29-30 listopada na terenach Targów Lublin. 

W Lublinie do naszej dyspozycji jest super nowoczesna hala wystawiennicza o powierzchni 8000m
2
 i komfortowe 

parkingi, które pomieszczą nawet 800 samochodów. Nie zabraknie największej atrakcji Rybomanii w Poznaniu, czyli 
Gigantycznego Akwarium o pojemności 23 000 litrów! Dwudniowe wydarzenie będzie łączyć w sobie formułę targów 
skierowanych do biznesu i zarazem konsumentów. Nie zabraknie obecności wędkarskich gwiazd oraz wspaniałych 
pokazów na żywo. Wiemy, że dystans jaki wędkarze wschodniej Polski muszą pokonać do Poznania jest często dla 
nich zbyt duży i dlatego jesteśmy pewni, że z przyjemnością odwiedzą oni RYBOMANIĘ LUBLIN. 

Największe Targi Wędkarskie w Polsce! Nadchodzi RYBOMANIA POZNAŃ! 

To były największe Targi Wędkarskie w Polsce, a już wiemy, że kolejna edycja będzie jeszcze większa! To będzie 
prawdziwe święto dla wszystkich wędkarzy w naszym kraju! Targi Wędkarskie RYBOMANIA POZNAŃ odbędą się  
w dniach 6-8 lutego 2015 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do dyspozycji wystawców  
i zwiedzających oddany zostanie największy pawilon targowy oznaczony numerem 5, o łącznej powierzchni 
niemalże 17 000 m

2
! Pierwszy dzień targów, piątek 6 lutego, dedykowany będzie tylko i wyłącznie dla biznesu. 

Gośćmi targowymi będą przedstawiciele hurtowni wędkarskich oraz sklepów, którzy otrzymają specjalne 
zaproszenia VIP. Będą Oni mieli okazję w komfortowych warunkach zapoznać się z szeroką ofertą nowości 
sprzętowych prezentowanych na sezon 2015. W dniach 7-8 lutego Targi Wędkarskie Rybomania będzie mógł 
odwiedzić każdy miłośnik wędkowania. Spodziewamy się, że w ciągu trzech dni RYBOMANIĘ POZNAŃ odwiedzi 
ponad 30 000 zwiedzających. Będzie na nich czekać, poza wspaniałą ekspozycja nowości sprzętowych w każdej 
metodzie Wędkarstwa, także wiele innych atrakcji. Nie zabraknie obecności polskich i zagranicznych gwiazd, 
interesujących prelekcji oraz wielu konkursów. To będą z całą pewnością niesamowite targi na których po prostu 
trzeba być! 



Misja Targów Wędkarskich RYBOMANIA 

RYBOMANIA to przede wszystkim miejsce spotkań pasjonatów – zarówno tych doświadczonych, z wieloletnim 
stażem i ogromną wiedzą, amatorów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę wędkarską. 
To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń z prawdziwymi gwiazdkami wędkarstwa i możliwość zapoznania się 
z produktami prezentowanymi przez najlepsze firmy z kraju i zagranicy. RYBOMANIA to także miejsce dyskusji  
o najbardziej aktualnych zagadnieniach dotyczących środowiska wędkarskiego. Program wydarzeń towarzyszących 
targom zbiera doskonałe recenzje, co roku też wzbogacamy go o nowe propozycje.  
 
Wędkarstwo to wspaniała dyscyplina sportu i hobby angażujące w skali krajowej i międzynarodowej olbrzymie 
nakłady finansowe i rzesze ludzi – konsumentów, producentów, importerów i handlowców. Jesteśmy przekonani,  
że polscy wędkarze zasługują na imprezę targową z prawdziwego zdarzenia i wiemy już, że Poznań to dla takiego 
wydarzenia idealne miejsce. Utwierdza nas w tym przekonaniu ogromny potencjał przestrzeni Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, który możemy zaoferować, doświadczenie i zaangażowanie zespołu ludzi tworzących 
RYBOMANIĘ, a co najważniejsze i warte podkreślenia – wsparcie partnerów i dotychczasowych wystawców,  
na które możemy dziś liczyć.  

Dlaczego targi są tak ważnym narzędziem w biznesie?  

W dobie dominacji elektronicznego przekazu, kiedy coraz częściej produktów w pierwszej kolejności szukamy  
w Internecie, osobisty kontakt nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie na stoiskach wystawców pasjonaci 
wędkarstwa mogą zapoznać się z nowościami rynkowymi, jednocześnie mając możliwość ich dokładnego 
obejrzenia, sprawdzenia, a także zadania nurtujących pytań. Dla Państwa to unikatowa szansa na zdobycie ich 
zaufania. Kolejną szansę daje zamknięta formuła Dnia dla Biznesu. To wtedy, w komfortowych warunkach, będą 
Państwo mieli okazję przeprowadzić rozmowy handlowe z przedstawicielami hurtowni i sklepów wędkarskich. 
 
 
Zapraszam serdecznie do udziału  w targach. 
 
Do zobaczenia w Lublinie i Poznaniu!  
 

  
Piotr Kamiński  
dyrektor projektu 
 
tel.  603 410 225 
piotr.kaminski@mtp.pl  
www.rybomania.com.pl 
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