
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA                  Poznań, marzec 2023 

 

 

Targi Euro Target Show zbliżają się wielkimi krokami, 17-19 marca na terenie Międzynarodowych 

Targów Poznańskich. Będzie to rozpoczęcie nowego sezonu spotkań dla wszystkich pasjonatów 

strzelectwa, survivalu i łowiectwa oraz miłośników przyrody.  

 

Wielka pasja, tradycja, kultura i dużo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać zbliżającą się 

trzydniową imprezę. Uczestnicy Targów, którzy przyjadą do Poznania mogą liczyć na bardzo 

widowiskowe wydarzenie, które z pewnością wzbudzi wiele pozytywnych emocji. Podczas Targów 

polscy producenci, a także importerzy przedstawią najbardziej znane zagraniczne marki oraz 

zaprezentują artykuły niezbędne podczas każdej wyprawy. 

 

Uczestnicy Targów będą mieli okazję poznać najnowsze trendy z każdej dziedziny myślistwa, 

strzelectwa oraz szeroko rozumianego outdooru - od optyki strzeleckiej i łucznictwa, przez 

wyposażenie oraz akcesoria dla strzelnic, po broń i amunicję, wyposażenie taktyczne, pojazdy 

terenowe czy odzież oraz obuwie. Oprócz topowych marek na Euro Target Show pojawi się strefa 

rzemieślników z rękodziełem knifemakerów i  z wyrobami ze skóry. 

 

Podczas tegorocznej edycji Targów organizatorzy pragną świętować tak ważny dla łowiectwa 

Jubileusz 100-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego  Istotnym punktem będą również 

rozgrywane w sobotę Mistrzostwa Wielkopolski w strzeleniach pneumatycznych z super finałem  

o puchar Prezesa Grupy MTP organizowane przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

i Grupę MTP. Natomiast w niedzielę odbędą się zawody pokazowe w konkurencjach strzelectwa 

olimpijskiego o puchar Prezesa Grupy MTP. Równolegle w ciągu dwóch dni zostaną zaprezentowane 

pokazy strzelectwa dynamicznego w formule IDPA.  

 

Swoją obecność na wydarzeniu potwierdzili już takie rozpoznawalne osoby w branży jak: Wojciech 

Zacharków „Zachar”, Michał Kwiatowski „Kwiatek”, Krzysztof Turowski, Paweł Szlendak „Szlendi”, 

Kamil Kulejewski z Sudeckiej Ostoi, Jakub Wolski znany z pysznej kuchni. Będą również Swoją 

kluczowe media w branży jak Vademecum Myśliwego, czy Zew natury, media branży łowieckiej. 

Obecni będą przedstawiciele tak ważnych organizacji jak IPSC czy Stowarzyszenia Polska Szkoła 

Surwiwalu (SPSS).  

 

Organizatorzy przygotowują zróżnicowany program prelekcji poruszających najistotniejsze tematy  

z branży myśliwskiej, strzeleckiej, survivalowej i militarnej. Szeroka oferta wystawców zostanie 

uzupełniona szeregiem atrakcji i rozbudowanym programem. Dodatkowo na scenie głównej odbędzie 

się koncert sygnalistów, pokazy mody, pokazy psów i sokolnictwa, debata na temat, prelekcje  

i warsztaty, strefa gastronomiczna i degustacje kulinarne oraz wiele innych.  

 

Ekspozycja Targów- pawilon numer 5. Wejście Holem Północnym, od ul. Bukowskiej.  

Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych - pawilon numer 5A (18-19 marca) 

 

Program wydarzeń: https://mtp-link.pl/somft 

Bilety na: https://mtp-link.pl/khy8d 

Więcej informacji na stronie Euro Target Show: www.eurotargetshow.pl 

Kontakt dla mediów: Paulina Kajewska, paulina.kajewska@grupamtp.pl, tel. 609 783 134.  
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