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Podobnie jak w latach ubiegłych, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 

w Madrycie oraz Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza wezmą udział w kolejnej 

edycji Międzynarodowych Targów Mebli FIM HABITAT 2011. 

W tym roku chcielibyśmy zaproponować polskim firmom z branży meblowej 

możliwość zaprezentowania swoich produktów na rynku hiszpańskim. Dla wielu z nich 

mógłby to być pierwszy krok w celu rozpoczęcia eksportu do tego kraju.  

 

W związku z tym, przedstawiamy przedsiębiorcom następującą propozycję 

współpracy: 

 stworzenie polskiego stoiska narodowego poprzez udział w Targach WPHI w 

Madrycie (16 m2 powierzchni) i kilku firm polskich z branży meblowej (każda 

wynajmująca swoją powierzchnię wystawienniczą, np. 5-20 m2), 

 organizacja spotkań dla polskich wystawców z potencjalnymi klientami 

hiszpańskimi w ramach tzw. match-making, aby uczestnicy misji efektywnie 

wykorzystali czas podczas Targów i nawiązali jak najwięcej kontaktów handlowych. 

 

Koszty uczestnictwa (do uiszczenia bezpośrednio u organizatorów Targów): 

 

Opłata rejestracyjna    432 euro brutto 

Wynajem powierzchni wystawienniczej 135 euro brutto/m2 

Zabudowa (opcjonalnie): 

Typ 1 (konstrukcja aluminiowa)  68,04 euro brutto/ m2 

Typ 2 (konstrukcja drewniana)   91,8 euro brutto/ m2 

 

Dodatkowe usługi (realizowane przez PHIG): 

Organizacja spotkań – oferta przygotowywana po konsultacji z firmą polską  

Istnieje również możliwość zaprojektowania wspólnego polskiego stoiska narodowego 

przez zewnętrzną firmę projektową.  

Aby przybliżyć Państwu charakter Międzynarodowych Targów Mebli FIM HABITAT, 

przedstawiamy kilka podstawowych informacji o tym wydarzeniu: 

 

Międzynarodowe Targi Mebli FIM HABITAT w Walencji to jedyne targi 

hiszpańskie o tak szerokim wachlarzu reprezentowanych branż, od meblowej po 

oświetleniową. Targi te mają zdecydowanie profesjonalny charakter. To miejsce, 

w którym prezentowane są najnowsze tendencje oraz innowacje z kraju 

i z zagranicy. Są one dla profesjonalistów źródłem pomysłów, inspiracji i sugestii. 

Targi Mebli FIM HABITAT skierowane są do producentów, dystrybutorów, właścicieli 

sklepów, projektantów wnętrz i innych profesjonalistów związanych z następującymi 

sektorami i działami: meblowy, oświetleniowy, tekstylny, decor, outdoor, nude, 

sprzęt do instalacji, innowacje technologiczne dla domu i inne.  



 

 

Ubiegłoroczna edycja imprezy zgromadziła blisko 1000 wystawców z 28 państw na 

125 tyś. m2 powierzchni wystawienniczej i przyciągnęła ok. 65 000 zwiedzających z 

całego świata. 

Więcej informacji o Targach znajdą Państwo się na stronie internetowej: 

 www.feriahabitatvalencia.com/en/home.aspx  

 

Poniżej przekazujemy Państwu również  najważniejsze informacje dotyczące 

hiszpańskiej branży meblowej, aby mogli Państwo ocenić możliwości eksportowe 

Państwa firmy na ten rynek:  

 

Hiszpański sektor meblowy stwarza duże możliwości eksportu dla polskich 

przedsiębiorstw. Kraj ten znajduje się w piątce największych europejskich 

importerów mebli. Saldo hiszpańskiej wymiany towarowej z resztą świata w tej 

branży pozostaje ujemne od 2004 r. Ma to przełożenie również na ujemne dla 

Hiszpanii saldo w polsko-hiszpańskiej wymianie handlowej w tym sektorze.  

W 2010 r.  eksport polskich mebli do Hiszpanii wykazywał niezwykle wysoką 

dynamikę wzrostu (340%). Było to po części wynikiem pogarszającej się koniunktury 

gospodarczej w Hiszpanii, co miało zdecydowany wpływ na kondycję hiszpańskich 

producentów mebli i wyposażenia wnętrz. Inną przyczyną mogły być zmiany w 

zakresie preferencji zakupowych u hiszpańskich klientów. Zdają się oni odchodzić od 

mebli drogich, zdobionych i tradycyjnie produkowanych (przy małej skali produkcji) 

na rzecz mebli o prostej konstrukcji, lekkich, bardziej funkcjonalnych i zdecydowanie 

tańszych.  

Koszty produkcji i ostateczna cena produktu to obecnie ważny element w 

negocjacjach z dystrybutorem i klientem ostatecznym. Stąd też istnieje duża szansa 

większego zaangażowania na tutejszym rynku polskich firm meblowych, których 

koszty produkcji są nadal niższe od hiszpańskich, przy jednoczesnej dość wysokiej 

jakości produktu.  

Wzrost eksportu niewątpliwie jest również rezultatem bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych ulokowanych w Polsce w latach ubiegłych przez duże, 

międzynarodowe firmy. Po względnym nasyceniu polskiego rynku wewnętrznego 

produkty tych firm zaczęły trafiać na inne rynki europejskie. 

Jednym z głównym regionów Hiszpanii, gdzie branża meblarska jest najbardziej 

rozwinięta, zarówno pod względem produkcyjnym, jak i importowym, jest Walencja. 

Z tego względu to tu właśnie organizowane są Międzynarodowe Targi Mebli FIM 

HABITAT, skupiające profesjonalistów z branży meblarskiej. 
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Formularz zgłoszeniowy udziału w Targach 

TARGI HABITAT W WALENCJI, 20 - 24 września 2011 

 

 

Jesteśmy zainteresowani dodatkowo następującymi usługami:  

Wynajmem powierzchni wystawienniczej  

Zabudową 

(opcjonalnie): 
Typ 1 (konstrukcja aluminiowa)  

Typ 2 (konstrukcja drewniana)  

Agendą spotkań z firmami hiszpańskimi   

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. 

 

 

Prosimy o odesłanie formularza do dnia 17.08.2011 mailem: m.socha@phig.pl lub faxem: 

22 511 15 71.  

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją szkoleń, misji gospodarczych, konferencji, 

sympozjów organizowanych przez Polsko – Hiszpańską Izbę Gospodarczą w Warszawie. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie 
z przepisem ustawy z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 

 

.................................................. 

 Podpis i pieczątka Prezesa lub Dyrektora 

 

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Telefon +  tel. kom.  

Fax  

E-mail, strona www  

1 uczestnik   

2 uczestnik   

Osoba do kontaktu  

Przeciętny roczny obrótEUR  

Eksport (ile %obrotu) / 

główne kraje eksportu 

 

Import (ile % obrotu) / 

główne kraje importu 

 

Certyfikaty  

Rok założenia firmy  

Liczba pracowników  

Działalnośc, produkty oraz 

usługi firmy 
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