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Rada Seniorów Miasta Angermünde zaprasza serdecznie wszystkich 
zainteresowanych wystawców z Polski do udziału w 11 edycji Targów dla Seniora 
w przygranicznym mieście Angermünde (Brandenburgia). 
 

Na giełdzie dla seniorów corocznie 
bierze udział ok. 50 wystawców. 
Prezentują się tutaj obok 
organizacji pozarządowych, biur 
podróży, ośrodków medycznych, 
również producenci regionalni, 
rękodzielnicy oraz organizacje 
kulturalne. 

 
Zwiedzający mają możliwość 

zapoznania się z szerokim i różnorodnym wachlarzem produktów i usług 
dostosowanych do potrzeb osób starszych, dzięki którym mogą oni dłużej cieszyć 
się zdrowiem, sprawnością fizyczną oraz radzić sobie w codziennym życiu. 
Organizatorzy przewidują przybycie ok. 700 - 1.000 odwiedzających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobnie jak w zeszłym roku niemieccy organizatorzy chcieliby zaprosić do 
udziału również polskich wystawców. Mile widziane są zwłaszcza ośrodki 
opiekuńcze i rehabilitacyjne, centra medyczne, biura podróży, hotele welness i 
spa, placówki kulturalne, jak również producenci regionalni oraz rękodzielnicy 
z wyrobami wprowadzającymi w atmosferę przedświąteczną. 
 

Targom towarzyszyć będzie program kulturalny, przygotowany przez lokalne 
zespoły artystyczne, jak również profesjonalnych artystów. Również polskie 
grupy wokalne i taneczne są mile widziane. 
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Dane organizacyjne:  
Data: sobota, 07. 11. 2015 

Miejsce: hala widowiskowo-sportowa Mehrzweckhalle Angermünde  
Adres: Gartenstraße/Heinrichstraße 7a, 16278 Angermünde  

(wystawcy proszeni są o podjechanie od tylnego wejścia od ulicy 

Heinrichstraße)  
Czas: godz. 10:00 - 16:00  
Montaż stoisk:   od godz. 8:00 

Demontaż stoisk: od godz. 16:00 (po zakończeniu programu) 
 
Opłata za udział wystawców: 50,00 € za stoisko (niezależnie od wielkości), w cenie 
zawarty jest już koszt wynajęcia stołów i krzeseł. 
 
 
 

Kontakt z organizatorami:  
Seniorenbeirat der Stadt Angermünde Centrum Usługowo - Doradcze 

pan Dieter Beiersdorf (język niemiecki)  Euroregionu POMERANIA (język polski)  
Rudolf-Breitscheid-Str. 109 c Berliner Straße 52e 

16278 Angermünde 16303 Schwedt nad Odrą 

Tel: +49 3331 365022 (środy) Tel: +49 3332 538925 

Fax: +49 3331 365011 Fax: +49 3332 538929  
Email:  senioren-beirat@maqt.de  cud.schwedt@pomerania.net 
 
 
 

A N G E R M Ü N D E 

 

Angermünde, miasto-kurort, położone jest w 
południowo-wschodniej części powiatu Uckermark w 
Brandenburgii, na osi Szczecin-Berlin. Miasto do dzisiaj 
zachowało urok dawnego miasteczka rolniczego. Jego 
historyczna starówka z tradycyjnym ryneczkiem i 
oryginalną fontanną, barokowym ratuszem, 
średniowiecznymi kościołami i wieloma uroczymi 
budynkami w stylu ryglowym, stanowi tętniące życiem 
centrum miasta. 

 

Angermünde należy do sieci „Miast z 
historycznym centrum“ Kraju 
Związkowego, która troszczy się o 
zachowanie historycznych obiektów 
miejskich. Z jednej strony miasto o 
powierzchni 323 km² jest jednym z 
najbardziej rozległych miast w Niemczech, z 
drugiej zaś strony – zaliczane jest do 
najsłabiej zaludnionych regionów w kraju.  

To wpływa na wyjątkowy urok miasta – życia w harmonii z przyrodą i krajobrazem. 
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