We care about our
common safety

Grupa MTP with the utmost care complies with all
laws and guidelines of the Chief Sanitary Inspector
related to the protection against COVID-19.
Our experienced staff ensure that the applicable
rules on epidemic safety are followed by all persons
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WE LIMIT THE USE
OF CASH, WE PAY
BY CARD
During the event, we encourage you
to pay only by card or use other
forms of electronic payment.

WE REMEMBER
TO COVER OUR
NOSE AND MOUTH
The participants of fairs and other events
are required to cover their mouth
and nose with facemasks in all spaces
(e.g. conference rooms rooms, exhibition
halls and outside the halls as well as
catering space except for the time
in which they eat meals at the tables).

WE MEASURE OUR
BODY TEMPERATURE
At the entrances to the fairgrounds
we measure the body temperature of the
people taking part in the event. For this
purpose we use e.g. contactless thermal
imaging cameras.

WE WASH
AND DISINFECT OUR
HANDS THOROUGHLY
We have installed dispensers with disinfectants in all the most frequently attended
places at the fairgrounds of MTP Poznań
Expo, including entrance halls. In addition,
surfaces such as countertops, tables, handrails, handles as well as toilets are
że zawsze zachowana jest
repeatedly disinfected by our Zapewniamy,
cleaning
wymagana odległość między uczestniservice during the day.
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WE DO NOT GREET
OTHERS WITH
A HANDSHAKE
For the sake of mutual safety, we
recommend to greet and say
goodbye to business partners
and customers in a contact-free
manner.

WE COVER OUR
MOUTH AND NOSE
When sneezing, we recommend covering the mouth with a handkerchief
or elbow. In this way we protect everyone
in our surroundings.

WE KEEP THE SAFE
DISTANCE
With Poland's largest exhibition and conference infrastructure, we ensure the safe
and required distance between the event
participants. In order to ensure maximum
comfort and safety of our guests, we have
also extended the communication routes
in the exhibition space.

WE CARE ABOUT THE
PROPER AIR FLOW
Our spacious exhibition space is equipped
with modern ventilation systems. Thanks
to open and aired exhibition halls,
we maintain proper air circulation
at all times.

WE USE MEDICAL
ASSISTANCE IF
NECESSARY
During fairs and other events taking
place in our fairgrounds we assure
the presence of a medical team based
on the currently applicable guidelines.

STAY AT HOME IF:

• you notice symptoms of illness;
•

you are under quarantine or isolation;

• you have been in contact with

a person suspected of being
infected or suffering from COVID-19
in the last 14 days.

CONTACT
Międzynarodowe
Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań, Poland
phone no. +48 61 869 2000
www.grupamtp.pl

