
 

 

FAQ – WINO Targi Polskich Win i Winnic 

Najważniejsze informacje, pytania i odpowiedzi dla zwiedzających 

 

DATA TARGÓW: od 17 do 19 marca 2022 

MIEJSCE: Międzynarodowe Targi Poznańskie | Pawilon 3 | Wejście przez Hol Wschodni MTP ul. Głogowska 

GODZINY OTWARCIA TRAGÓW WINO: Czwartek 12:00-18:00, Piątek i Sobota 12:00-20:00 

TEMATYKA: Polskie wino i winnice, technologia winiarska, produkty regionalne 

WYSTAWCY: Blisko 50 polskich winnic i firm związanych z winiarstwem i produktami regionalnymi  

>>>>LISTA WYSTAWCÓW<<<< 

 

1. Jak dostać się na targi WINO 2022  

Wejście na targi WINO 2022 znajduje się w Holu Wschodnim MTP, vis a vis przystanku tramwajowego Most 

Dworcowy, od ulicy Głogowskiej.  

Wejście prawą stroną Holu Wschodniego – jak na zdjęciu: 

 
 

>>>>CO GDZIE KIEDY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE<<<< 

https://targiwino.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/katalog-wystawcow/
https://targiwino.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/co-gdzie-kiedy/
https://mtp-link.pl/g1xj2


2. Wjazd dla samochodów i miejsca parkingowe 

Dla zwiedzających, którzy wybierają się na targi samochodem, wjazd odbywa się BRAMĄ nr 7 od ulicy 

Bukowskiej – bilet parkingowy można kupić na bramie lub ONLINE 

Po zaparkowaniu na Placu Marka – zwiedzający kierują się do Pawilonu 3 (środkowe drzwi) 

 

3. Czy można kupić bilet na miejscu? 

Tak kasy biletowe będą czynne w Holu Wschodnim MTP w każdy dzień targów w godzinach trwania imprezy.  

Warto jednak kupić bilety online wcześniej, ponieważ bilet w kasie będzie droższy o 5 zł. 

 

4. Czy można mieć własny kieliszek do degustacji? 

Tak jak najbardziej. Ale zachęcamy do skorzystania z naszego SERWISU KIELISZKOWEGO, w którym będzie 

można wypożyczyć kieliszek opłacając wypożyczenie i zwrotna kaucję (po skończonej degustacji można 

oddać kieliszek do SERWISU i odzyskać wartość kaucji, lub zabrać do na pamiątkę z targów) 

 
 

5. Czy degustacja na stoiskach jest wliczona w cenę biletu?  

Nie, ale zdecydowana większość naszych wystawców nie pobiera opłat za degustację drobnej ilości każdego z 

win. Niektórzy mają w ofercie degustację w nieco większym wymiarze i sprzedają swoje wino „na kieliszki” 

wtedy trzeba się liczyć z opłatą, – ale warto! 

 

6. Czy obowiązuje limit wieku, w którym można brać udział w wydarzeniu?  

Nie ma takiego limitu, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wydarzeniu obowiązuje zakaz sprzedaży 

czy też rozdawania darmowych próbek osobom poniżej 18 roku życia. Niemniej targi są dedykowane 

zdecydowanie dla osób pełnoletnich.  

 

7. Czy bilety dla dzieci są darmowe?  

Impreza jest dedykowana dla osób pełnoletnich, ale dzieci do 6 rż towarzyszące rodzicom mogą wejść 

bezpłatnie. Powyżej tego wieku należy już kupić bilet wstępu.  

 

8. Czy oprócz degustacji będzie można zakupić wino na wynos?  

Jak najbardziej! Nasi wystawcy będą mieli do zaoferowania w sumie koło 150 polskich win, część z nich była 

już nagradzana na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, dlatego warto pomyśleć o ich zakupie do 

domu. Zwłaszcza, że polskie wino nie jest jeszcze szeroko dostępne detalicznie i często jest to jedyna okazja 

do zaopatrzenia się w trunek, który nam zasmakował podczas próbowania.  

 

https://tobilet.pl/wino-targi-polskich-win-i-winnic-2022.html
https://www.facebook.com/TargiWino/photos/gm.1160259004778865/516200566836107/


9. Czy oprócz wystawy wina, planowane są inne atrakcje?  

Tak, na targach znajdzie się scena, na której odbędą się warsztaty, spotkania i prelekcję a także Speed Dating 

z Polskimi Winnicami, czyli szybkie prezentacje naszych wystawców i zalet ich wina! 

 

PROGRAM SCENY GŁÓWNEJ >>>>TUTAJ<<<< 

 

 

Zapraszamy również na koncert kapeli góralskiej w piątek o 19:00 

 

 
 

 

 

https://targiwino.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/program-sceny-glownej/
https://www.facebook.com/TargiWino/photos/pcb.1159049774899788/514938426962321/
https://targiwino.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/co-gdzie-kiedy/

