Otwarcie pawilonu 8A

W dniu 3 marca nastąpiło uroczyste otwarcie pawilonu 8A na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Uroczystość otwarcia połączono z galą Złotego Medalu - Wybór Konsumentów.
Wydarzenie zgromadziło ponad 1500 gości z całej Polski.
Nowe możliwości

MTP to największy w Polsce ośrodek targowo – biznesowy, a nowy pawilon 8a to część kompleksu
hal i pawilonów nazywanego "czteropakiem". Czteropak tworzą pawilony i hale: 7, 7a, 8 i 8a. Jednym
z głównych założeń przebudowy kompleksu było połączenie kompleksu z pawilonem 15, w którym
zlokalizowana jest Sala Ziemi. Połączenie pawilonu 15 z „czteropakiem” znacznie zwiększyło
możliwości organizacyjne MTP. Dziś wydarzenia konferencyjne i kongresowe organizowane na
terenie Targów można adresować nawet do 15 tys. uczestników.

Pawilon 8a powstał w miejscu dawnego Pawilonu Szwajcarskiego

Nowy pawilon 8A w liczbach

Prace nad budową pawilonu 8a trwały od czerwca 2013 roku. Nowy obiekt ma 2801 m kw.
powierzchni użytkowej i jest przystosowany do budowy nowoczesnych stoisk piętrowych, wysokich
nawet na 10 m. Budynek jest także połączony nadziemnym łącznikiem z pawilonem 15, co pozwala
dotrzeć do Sali Ziemi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Łącznik pomiędzy czteropakiem i
pawilonem 15 ma ponad 6m szerokości i 72m długości.

Łącznik pomiędzy czteropakiem i pawilonem 15 ma ponad 6m szerokości i 72m długości.

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele MTP oraz zaproszeni goście. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Prezydent Miasta
Poznania Ryszard Grobelny, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt,
Prezes Firmy Wechta S.A. Dariusz Wechta.

Symboliczne przecięcie wstęgi

Po oficjalnej ceremonii otwarcia zaproszeni goście przeszli do do Sali Ziemi, gdzie odbyła się gala
Złotego Medalu – Wybór Konsumenta. W ramach części artystycznej goście obejrzeli i wysłuchali
aktorów Teatru Roma, który wystawił swój musicalowy repertuar. Galę otwarcia poprowadził Tomasz
Kammel.

Widok z pawilonu 8a na pawilon 15

Zapraszamy do Poznania!

Galeria:

Informacje w sprawie organizacji konferencji i spotkań na terenie MTP:
Sabrina Żymierska, tel.: + 48 61 869 21 31, e-mail: sabrina.zymierska@mtp.pl

