
Ślub i wesele zbliżają się wielkimi krokami, a wy nie macie pojęcia jak zaplanować te, bez wątpienia, 

najważniejsze w waszym życiu uroczystości? Bez obaw, doświadczona ekipa Targów Ślubnych już od  

20 lat skutecznie pomaga tysiącom narzeczonych, organizując największą tego typu imprezę  

w Polsce, czyli  Międzyplanetarne Targi Ślubne. 

Prestiżowa impreza z tradycjami, jaką są XV Międzyplanetarne Targi Ślubne, odbędzie się 5 lutego  

w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – nowo powstałym obiekcie w pobliżu 

Spodka – które jest idealnym miejscem na organizację tego typu imprez. To właśnie tam, jednego dnia 

i pod jednym dachem, zgromadzi się blisko 300 wystawców oferujących różnorodne produkty i usługi 

z branży ślubno-weselnej: począwszy od salonów sukien ślubnych i garniturów, jubilerów oraz usług 

foto-video, aż po dekoracje sali, samochody do ślubu, oprawę muzyczną uroczystości czy agencje 

barmańskie. Nie zabraknie również degustacji potraw i słodkości oraz możliwości wykonania 

pamiątkowych zdjęć na stoiskach z fotobudkami.   

Każdym targom towarzyszą występy na głównej scenie. W Katowicach czekają na narzeczonych:  

pokazy mody ślubnej organizowane we współpracy z regionalnymi Biurami Miss Polski, pokazy tańca, 

prezentacje 4 zespołów muzycznych na żywo oraz konkursy ze wspaniałymi nagrodami ufundowanymi 

przez wystawców – w tym bon na zakup wymarzonej sukni ślubnej – a  to tylko część planowanych 

atrakcji dopełniających imprezę.  

Katowicka impreza będzie świetną okazją, aby zorientować się w tegorocznych trendach branży 

ślubno-weselnej i zarezerwować te usługi, które zwykle zamawia się z dużym wyprzedzeniem. Warto 

pojawić się na targach także ze względu na rabaty i promocje, oferowane przez większość wystawców, 

które przygotowywane są specjalnie dla uczestników wydarzenia. Narzeczeni są w stanie zorganizować 

całą uroczystość w ciągu kilku godzin, a dodatkowo zaoszczędzić przy tym nawet kilkaset złotych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Międzyplanetarnych Targach Ślubnych. Każda odwiedzająca 

imprezę para otrzyma zimowe wydanie Informatora Ślubno-Weselnego. Nie może Was tam zabraknąć! 

Po więcej informacji oraz kalendarium pozostałych targów zapraszamy na stronę internetową oraz 

nasze wydarzenie na Facebooku. 

  

 

XV Międzyplanetarne Targi Ślubne 

05.02.2017 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

w godz. 10.00 – 17.00  

Cena biletu: 20 zł/osoba 

www.targislubne.pl 

www.fb.com/miedzyplanetarnetargislubne 
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