
 

Premierowa edycja EURO TARGET SHOW 26-28 marca 2021 w Poznaniu!

W  Poznaniu  odbędzie  się  pierwsza  edycja  Euro  Target  Show  –
najważniejszego  wydarzenia  dla  branży  strzeleckiej,  łowieckiej  i
survivalu. ETS jest kontynuacją silnie ugruntowanych targów Shooting
Pro, KNIEJE oraz Survival Force Expo. 

Mając na uwadze najwyższą jakość  biznesową organizowanego przez nas
wydarzenia  oraz  stworzenie  odpowiednich  warunków do  spotkań  całej  branży
myśliwskiej, strzeleckiej i survivalowej, Edycja w Warszawie została odwołana i
pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w targach myślistwa, strzelectwa i
survivalu –  Euro Target Show, które odbędą się w Poznaniu w terminie  26-28
marca 2021 roku. 

 – Chcemy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, stąd połączenie trzech
popularnych imprez tematycznych. – mówi Jakub Patelka, Dyrektor Targów ETS. -
Zarówno  pasjonaci  jak  i  zawodowcy,  którzy  odwiedzą  ETS  będą  mieli  okazję
poznać  najnowsze  trendy  z  trzech  bloków  tematycznych:  każdej  dziedziny
myślistwa,  strzelectwa  oraz  szeroko  rozumianego  survivalu  -  od  optyki
strzeleckiej i łucznictwa, przez wyposażenie oraz akcesoria dla strzelnic, po broń i
amunicję (także sportową), wyposażenie taktyczne, pojazdy terenowe czy odzież
oraz obuwie. 

Pierwszy  z  bloków  to  ciąg  dalszy  targów  wyposażenia  survivalowego  i
militarnego  Survival  Force  Expo,  na  których  wystawiała  się  między  innymi
Agencja  Mienia  Wojskowego.  Blok  militarny  kierowany  jest  zarówno  do
przedstawicieli  branży  jak  i  cywilów.  To  największe  w  Polsce  targi  
z  szeroko  pojętym tematem wojskowości  tworzone  w  relacjach  B2B  i  B2C.  -
Jesteśmy przekonani, że ten blok wydarzeń dla ludzi z pasją zgromadzi jeszcze
liczniejszą publiczność. Dla odwiedzających olbrzymią atrakcją będzie możliwość
skorzystania  z  multimedialnej  strzelnicy  „Śnieżnik”,  należącej  do  Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych. – dodaje Jakub Patelka. 



Drugi  blok  obejmuje  łowiectwo.  ETS  będzie  bardzo  ważnym świętem w
kalendarzu  imprez  wystawienniczych  dla  środowiska  myśliwskiego,  łączącym
kulturę  łowiecką  z  możliwością  odkrywania  nowatorskich  rozwiązań.  Program
Euro Target Show zakłada szereg prelekcji i wykładów dotyczących m.in. ochrony
przyrody, czy nowych technologii wykorzystywanych w łowiectwie.  Targi będą
miały najszerszą ofertą wystawienniczą w Polsce i staną się jedynym w swoim
rodzaju wydarzeniem związanym z aktywnością na świeżym powietrzu. -  Misją
targów  ETS  jest  też  podkreślenie  istotnej  roli  myślistwa  w  Polsce  w  ochronie
przyrody oraz zwalczaniu kłusownictwa w oparciu o prawo, tradycję oraz zasady
etyki  łowieckiej.  Euro  Target  Show to  zarówno  doskonała  okazja  do  wymiany
doświadczeń myśliwych, strzelców oraz survivalowców z całego kraju jak i dobry
start  dla osób,  które planują rozpocząć przygodę z myślistwem. – mówi Karol
Omelan, Projekt Manager ETS. 

Trzeci blok to kontynuacja targów Shooting Pro i łączy w sobie strzelectwo
sportowe  
i survival. Pojawi się na nim większość polskich importerów broni, a uczestnicy
Euro Target Show jako pierwsi w Polsce będą mogli zapoznać się z światowymi
premierami  na  polskim  rynku.  Podczas  targów  spotkają  się  też  doświadczeni
strzelcy oraz łucznicy z całego kraju.  Jest to dobry start dla osób, które planują
rozpocząć przygodę ze strzelectwem, jak i  tych doświadczonych. W programie
targów  znajdą  się  także  liczne  prelekcje  nt.  posiadania  broni  w  Polsce  i
bezpieczeństwa. 

Swoją  obecność  na  targach  potwierdziły  największe  sklepy  z  bronią  i
akcesoriami, a oprócz topowych marek na ETS pojawi się strefa rzemieślników z
wyrobami ze skóry czy dziełami knifemakerów. 

Partnerem bloku strzeleckiego jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Organizatorem Euro Target Show jest Grupa MTP. Wydarzenie odbędzie
się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w godzinach:

 12:00-17:00 (piątek), 10:00-17:00 (sobota) oraz 10:00-18:00 (niedziela).

Bilety na Euro Target Show można nabyć w przedsprzedaży online za
pośrednictwem strony ToBilet.pl - https://tobilet.pl/events/euro-target-show-2020/

Więcej informacji na stronie Euro Target Show: https://eurotargetshow.pl/pl
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