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Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, zlokalizowany w przy 
ul. Galicyjskiej 9. Doskonała komunikacja z dworcem PKP 
i lotniskiem w Balicach zapewnia dogodny dojazd zarówno 
komunikacją miejską, jak i prywatnymi pojazdami, na które 
czeka 700 miejsc parkingowych na terenie obiektu.

EXPO Kraków daje możliwość realizacji targów, kongresów, 
konferencji, spotkań branżowych, prezentacji produktowych, 
szkoleń, uroczystych gal, bankietów, imprez kulturalno-roz-
rywkowych, a także pokazów mody i halowych zawodów 
sportowych. Konstrukcja obiektu umożliwia również produkcję 
i realizację fi lmową oraz telewizyjną.

W nowoczesnym kompleksie o powierzchni 14000 m2 mieszczą 
się dwie hale, zespół klimatyzowanych, modułowych sal 
seminaryjnych o różnych wielkościach, pokoje spotkań oraz 
restauracja i przestronne lobby.

Przestrzenie użytkowe EXPO Kraków zostały zaprojekto-
wane tak, by można je było dowolnie aranżować. Z myślą 
o maksymalnym wykorzystaniu hal, ich konstrukcję oparto na 
specjalnie wzmocnionych drewnianych dźwigarach, dzięki 
czemu powierzchni 4000 m2 i 5000 m2 nie ograniczają 
ściany działowe ani słupy. To cecha wyróżniająca EXPO 
Kraków spośród innych obiektów wystawienniczych.

The International Exhibition and Convention Centre EXPO 
Krakow is a modern, multi-purpose building situated on  
Galicyjska Str. 9. Excellent connections to the main railway 
station and the Kraków Airport make it easy to reach by public 
transport, as well as by private vehicles, which can be parked 
in 700 parking spaces on the premises.

EXPO Krakow opens unlimited possibilities for superbly orga-
nized trade fairs, congresses, conferences, sectoral meetings, 
product presentations, banquets, training, cultural and enter-
tainment events, fashion shows or indor sports events. The 
centre’s construction also provides lots of opportunities for the 
fi lming and television production. 

This modern facility, with a total surface area of 14000 sq.m, 
includes two halls, a number of air-conditioned, modular 
seminar rooms of various sizes, meeting rooms, a restaurant 
and a spacious lobby. 

In fact the centre’s interior has been designed to have maximum 
fl exibility of arrangement so that every room can be adapted to 
our clients’ creative resources and designs. 

The fl oor area of the two halls (5000 sq. m and 4000 sq. m) is 
not restricted by any suspension poles or dividing walls, as its 
construction is based on especially reinforced girders which 
allow for the maximum use of space. This feature distinguishes 
EXPO Krakow from other exhibition facilities.
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HALA WISŁA   /   WISŁA HALL

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość do dźwigarów (m)
Height up to the girder (m)

 Wysokość do do sufi tu (m) 
 Height up to the ceiling (m)

Liczba miejsc w układzie /
Number of seats per arrangement

4 000  2 700 2 400
teatralny
theatre

bankietowy
banquet

szkolny
school

5 000

120 

42

8

12

 bramy wjazdowe dla samochodów ciężarowych 
gates for trucks

nośność podłogi 40kPa
fl oor load bearing capacity of 40 kPa

kanały medialne pod podłogą (prąd, Internet, woda, sprężone powietrze)
underfl oor ducting system (power, Internet, water, compressed air)

wzmocniona konstrukcja sufi tu umożliwiająca
podwieszanie ciężkich elementów

reinforced ceiling construction for suspended loads

wentylacja
 ventilation

dostęp światła dziennego
daylighting

możliwość zaciemnienia
possibility to blackout the room

Hala Wisła o powierzchni 5000 m2, nadaje się zarówno 
do organizacji targów, jak i dużych kongresów czy bankietów. 
Możliwość całkowitego jej wyciemnienia w ciągu kilku minut, 
a także wyjątkowa ustawność powierzchni oraz łatwość wykonania 
wysokich konstrukcji i podwieszeń, czynią z niej doskonałą przestrzeń 
do aranżacji różnego rodzaju wydarzeń. 

An exhibition hall with an area of 5000 sq.m, suitable for the 
organization of fairs as well as large congresses or banquets. 
The Wisła hall is the perfect space for all sorts of events due to the 
fact that it is possible to switch off all the lighting in the hall within
a few minutes, it is exceptionally easy to change how the space 
is laid out and to prepare high constructions and suspensions.
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Hala wystawiennicza Dunaj ma powierzchnię 4000 m2, 
doskonale nadaje się do organizacji targów i konferencji. 
Wewnątrz niej – na powierzchni 648 m2  –  istnieje możliwość 
wydzielenia modułowej sali konferencyjnej Bratysława, 
która pomieści łącznie 600 osób w układzie teatralnym. 
Stanowi doskonałe miejsce na lokalizację sesji plenarnej 
lub strefy cateringowej, niezależnie od obszernej przestrzeni 
wystawienniczej w pozostałej części hali. 

An exhibition hall with an area of 4000 sq.m, perfect for the 
organization of fairs and conferences. Indoors, there is the 
possibility to create Bratislava: a separate, modular, 648 sq.m 
conference room, which may accommodate up to 600 people 
in a theatre setting. It is the perfect place to locate a plenary 
session or catering zone, regardless of the large exhibition 
space in the remaining part of the hall.

HALA DUNAJ   /   DUNAJ HALL

Liczba miejsc w układzie /
Number of seats per arrangement

2 900 2 100 1 900
teatralny
theatre

bankietowy
banquet

szkolny
school

4000

96

42

8

12

 bramy wjazdowe dla samochodów ciężarowych 
gates for trucks

nośność podłogi 40kPa
fl oor load bearing capacity of 40 kPa

kanały medialne pod podłogą (prąd, Internet, woda, sprężone powietrze)
underfl oor ducting system (power, internet, water, compressed air)

 częściowo wzmocniona konstrukcja sufi tu umożliwiająca
podwieszanie ciężkich elementów

reinforced ceiling construction for suspended loads

wentylacja
 ventilation

dostęp światła dziennego
daylighting

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość do dźwigarów (m)
Height up to the girder (m)

 Wysokość do do sufi tu (m) 
 Height up to the ceiling (m)

6 7



Dwie hale o łącznej powierzchni 9000 m2 to wymarzona przestrzeń 
do organizacji targów. Powierzchnia nieograniczona fi larami, 
wzmocnione drewniane dźwigary, umożliwiające wykonanie
ciężkich podwieszeń, kanały medialne w podłodze pozwalające 
na doprowadzenie mediów do dowolnego miejsca w hali, 
bramy wjazdowe dla samochodów ciężarowych, strefa 
rozładunkowa – wszystko to stanowi o doskonałym przygotowaniu 
obiektu na potrzeby wystawiennicze.

With a total area of 9000 sq. m, our two large halls are 
a dream come true for trade show organizers. An open space 
arrangement, not limited by pillars; reinforced wooden girders 

able to support heavy loads; fl oor channels allowing utilities 
to be delivered to any location in the hall; truck entrance gates 

and a designated unloading area – all these elements make 
the centre especially well-suited for exhibition purposes.

TARGI I WYSTAWY TRADE FAIRS AND EXHIBITIONS
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SALA BRATYSŁAWA  /  BRATYSŁAWA ROOM POKOJE SPOTKAŃ  /  MEETING ROOMS

Powierzchnia (m2)/ Surface area (sq.m) 

Długość (m) / Length (m) 

Szerokość (m) / Width (m) 

Wysokość (m) / Height (m)

Liczba miejsc w układzie / Number of seats per arrangement

600 300 300
teatralny/ theatre bankietowy / banquet szkolny / school

Liczba miejsc w układzie / Number of seats per arrangement

Pokój spotkań S02
Meeting room S02

Pokoje spotkań S04, S06, S07 
Meeting rooms S04, S06, S07

szkolny / school

teatralnym / theatre

648

36 

18

5,5

24
6 
4

3,8

33
6 

5,5
3,8

wentylacja
 ventilation

brak światła dziennego
without daylight

� możliwość podziału na dwa moduły
can be divided into two modules

ekrany 
screens

 rzutniki 
projectors

� nagłośnienie
 sound system

Internet 
Internet

cztery wielofunkcyjne pomieszczenia mogące
służyć jako pokoje spotkań, garderoby lub strefa organizatora

four multifunctional rooms can be used as a meeting
space, dressing room or organizers area

� 
klimatyzacja 

air conditioning
� 

ekran 
screen

rzutnik
projector

Internet
Internet

20
10

30
15

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość (m)
Height (m)
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Nasze hale ekspozycyjne otwierają nieograniczone możliwości 
przed organizatorami eventów. Nawet najśmielsze pomysły 
aranżacyjne znajdą tu zastosowanie: właściwe oświetlenie 
i odpowiedni wystrój mogą przeobrazić powierzchnię hal
w wykwintny pałac czy elegancką salę restauracyjną,
a otwarta przestrzeń pozwala na organizację kolacji 
zasiadanej nawet dla 2000 osób. 

Our exhibition halls provide event organizers with endless 
possibilities. Even the boldest arrangements can be put into 

practice: the proper lighting and interior design will transform 
the hall into a refi ned palace or an elegant restaurant room, 

while an open space arrangement is ideal for sitting dinners for 
as many as 2000 guests.

UROCZYSTE GALE, PRZYJĘCIA I EVENTY GRAND GALAS, BANQUETS AND EVENTS
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SALA LWÓW  /  LWÓW ROOMSALA WIEDEŃ  /  WIEDEŃ ROOM

Liczba miejsc w układzie / Number of seats per arrangement

298 120 150
teatralny/ theatre bankietowy / banquet szkolny / school

298

24 

12,4

3,8

klimatyzacja
 air conditioning

brak światła dziennego
without daylight

 możliwość podziału na dwa moduły
can be divided into two modules

ekrany / screens

 rzutniki / projectors

 nagłośnienie / sound system

Internet / Internet

przegrody akustyczne 46dB
acoustic baffl es 46dB

Liczba miejsc w układzie / Number of seats per arrangement

238 105 120
teatralny/ theatre bankietowy / banquet szkolny / school

238

26,5 

9

3,8

klimatyzacja
 air conditioning

dostęp światła dziennego
daylight

możliwość zaciemnienia
possibility to blackout the room

� możliwość podziału na trzy moduły
can be divided into three modules

ekrany / screens

 rzutniki / projectors

� nagłośnienie / sound system

Internet / Internet

przegrody akustyczne 46dB
acoustic baffl es 46dB

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość (m)
Height (m)

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość (m)
Height (m)
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SALA PRAGA  /  PRAGA ROOMSALA BUDAPESZT  /  BUDAPESZT ROOM

Liczba miejsc w układzie / Number of seats per arrangement

210 96 105
teatralny/ theatre bankietowy / banquet szkolny / school

210

23,4 

9

3,8

Liczba miejsc w układzie / Number of seats per arrangement

140 64 70
teatralny/ theatre bankietowy / banquet szkolny / school

140

11,6 

12

3,8

klimatyzacja
 air conditioning

dostęp światła dziennego
daylight

możliwość zaciemnienia
possibility to blackout the room

� możliwość podziału na trzy moduły
can be divided into three modules

ekrany / screens

 rzutniki / projectors

� nagłośnienie / sound system

Internet / Internet

przegrody akustyczne 46dB
acoustic baffl es 46dB

klimatyzacja
 air conditioning

dostęp światła dziennego
daylight

możliwość zaciemnienia
possibility to blackout the room

� możliwość podziału na dwa moduły
can be divided into two modules

ekrany / screens

 rzutniki / projectors

� nagłośnienie / sound system

Internet / Internet

przegrody akustyczne 46dB
acoustic baffl es 46dB

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość (m)
Height (m)

Powierzchnia (m2) 
Surface area (sq.m) 

Długość (m) 
Length (m) 

Szerokość (m)
Width (m) 

Wysokość (m)
Height (m)
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EXPO Kraków służy nie tylko targom – rozbudowane zaplecze 
konferencyjne i możliwości aranżacyjne hal pozwalają również 
na organizację kongresów nawet do 6000 uczestników. 
Z myślą o wymagających organizatorach wielkoformatowych 
konferencji zespół sal seminaryjnych został wyposażony 
w wysokiej jakości sprzęt, a wciąż rozbudowywana sieć IT 
może obsłużyć nawet 2000 jednoczesnych użytkowników.

KONGRESY I KONFERENCJE 
EXPO Krakow is not only a perfect venue for trade shows; its 

extensive conference facilities and fl exible arrangement options 
also allow it to host congresses up to 6000 guests. 

With the discerning organizers of large conferences in mind, 
our seminar rooms have been fi tted with high-quality

 equipment, while our continually expanding IT network is able 
to support up to 2000 simultaneous users.

CONGRESSES AND CONFERENCES
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RESTAURACJA RESTAURANTLOBBY LOBBY
Przestronne lobby (1400 m2) łączy wszystkie pomieszczenia 
Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO 
Kraków. Jest idealnym miejscem na zlokalizowanie recepcji, ale 
może pełnić także funkcję przestrzeni ekspozycyjnej i promocyj-
nej lub wypoczynkowej – po wyposażeniu w odpowiednie me-
ble powierzchnia zmienia się w komfortową strefę relaksu. Jest 
tu także miejsce na mobilne kawiarnie czy welcome reception. 
W centralnej części lobby, na antresoli, znajduje się restauracja 
Bistro Galicja.

Bistro Galicja to restauracja zlokalizowana w centralnej części 
lobby EXPO Kraków. Dysponuje ponad 300 miejscami sie-
dzącymi. W menu znajdują się zarówno tradycyjne zestawy 
obiadowe, jak i przysmaki kuchni międzynarodowej. Wielolet-
nie doświadczenie fi rmy w branży gastronomicznej gwarantu-
je najwyższą jakość usług cateringowych, przygotowywanych 
na indywidualne potrzeby klienta: od kameralnych przyjęć na 
stoiskach targowych czy obsługi kawiarni mobilnych, przez 
kompleksową obsługę dużych konferencji, po duże bankiety 
dla wymagających gości.

The spacious lobby (1400 sq.m) links all the facilities of the 
EXPO Krakow International Exhibition and Convention Cen-
tre and is also an ideal place for a reception. The lobby can 
be used as an exhibition and promotional space. The area 
equipped with comfortable furniture creates a comfortable chill 
out zone in which any elements can be put, such as mobile 
coffee shops. The central part is occupied by Bistro Galicja 
restaurant for EXPO Krakow guests, which is located on the 
mezzanine.

Bistro Galicja is the restaurant located on the mezzanine, in the 
center of the EXPO Krakow lobby. The restaurant has over 300 
seats. Depending on individual preferences, the menu features 
both traditional dinner sets, international dishes and desserts. 
Many years of experience in the catering industry also ensures 
the highest quality of a wide range of comprehensive catering 
services, from complex service during large conferences, the 
smaller parties near the trade fair stands or cocktails, to large 
banquets for the most discerning guests.
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PARKING i otoczenie obiektu

CAR PARK and outdoor area

Dysponujący ponad 700 miejscami dla samochodów osobo-
wych parking zlokalizowany na terenie EXPO Kraków jest w cało-
ści ogrodzony, monitorowany i dobrze oświetlony. Posiada dwie 
duże bramy wjazdowo-wyjazdowe z systemem szlabanowym.

Niedaleko głównego wejścia do obiektu znajdują się zatoczki 
autobusowe, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 
i rodzin z dziećmi oraz taksówek. Na prawym skrzydle parkingu 
mieści się przystanek EXPO Busu kursującego pomiędzy cen-
trum Krakowa a terenem obiektu w czasie wybranych wydarzeń. 
Teren zewnętrzny daje możliwość organizacji różnego typu wy-
darzeń. Przestrzeń może być wykorzystana zarówno pod eks-
pozycję zewnętrzną, otwarte strefy cateringowe, jak i realizację 
rozmaitych zawodów sportowych.

There are more than 700 places for cars on the car park  located 
in EXPO Krakow area which is fully fenced, monitored and well 
lighted. It has two large gates with barriers.

Near the main entrance to the venue there are bus bays, park-
ing spaces for disabled people, families with children and taxis.
EXPO Bus stop is set on the right side of the car park. The 
bus runs between city center and the venue during the chosen 
events. External area offers the possibility of organizing different 
types of events or their components. The space can be used for 
external exposure, outdoor catering as well as the implementa-
tion of various types of sport competitions.
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Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe 
EXPO Kraków

The International Exhibition
and Convention Centre
EXPO Krakow

Lisbon

Madrid

Paris

Rome

Vienna

Budapest

Krakow

Lviv

Vilnius

Minsk

Oslo
Stokholm

Kiev

Zurich

Frankfurt

Berlin
London

Barcelona

Galicyjska 9, 31-586 Kraków
+48 12 644 59 32, +48 12 644 81 65, +48 12 651 90 36
expo@targi.krakow.pl, biuro@targi.krakow.pl

www.expokrakow.com
www.targi.krakow.pl

NIE TYLKO EXPO NOT ONLY EXPO 
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
powstało na bazie 20 lat doświadczenia operatora obiektu – 
fi rmy Targi w Krakowie. Funkcjonalność pomieszczeń oraz ła-
twa w obsłudze infrastruktura, to największe zalety Centrum. 
Oprócz stałych wydarzeń organizowanych przez właściciela 
obiektu, cały rok odbywają się tutaj targi, eventy, kongresy, kon-
ferencje, spotkania i prezentacje biznesowe innych fi rm. 

Kompleksowa i profesjonalna obsługa Klientów oraz wsparcie 
Działu Technicznego na każdym etapie realizacji to gwarancja 
wspólnego sukcesu. Lubimy niestandardowe pomysły i reali-
zacje – każda jest możliwa, a jedyne co nas ogranicza, to wy-
obraźnia!

The International Exhibition and Convention Centre EXPO Kra-
kow was set up on the basis of the 20 years’ experience of the 
facility operator – Targi w Krakowie. The strongest advantages 
of the Centre are the functionality of the premises, and its easy-
-to-use infrastructure. In addition to regular events organised 
by the facility owner, the Centre hosts fairs, events, congresses, 
conferences, meetings, and business presentations of various 
companies throughout the year.

Comprehensive and professional customer service and sup-
port from the Technical Department at each stage of operation 
guarantees success to all the parties involved. We value origi-
nal ideas and experiences. Every project is possible – we are 
only limited by imagination!

Targi w Krakowie –
właściciel i operator EXPO Kraków, organizator 
międzynarodowych imprez targowych w całej 
Polsce – prywatna fi rma z polskim kapitałem 

The International Exhibition and Convention 
Centre EXPO Krakow –

The largest exhibition and conference facility
in southern Poland 

Dział PCO & DMC  –  
organizacja międzynarodowych kongresów
 w EXPO Kraków oraz w innych obiektach

Targi w Krakowie –
EXPO Krakow owner and operator, organiser

of international exhibition all over Poland – 
a private company with Polish capital 

Międzynarodowe Centrum 
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków  –

 największy w południowej Polsce obiekt 
wystawienniczo-konferencyjny 

The PCO & DMC Department –
The organisation of international congresses

at EXPO Krakow and in other facilities
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