
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dlaczego warto przyjechać na Poznań Motor Show? 

Poznań Motor Show 2020 to największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowej. To obowiązkowe 
wydarzenie dla każdego pasjonata motoryzacji. Tegoroczna edycja odsłoni przed Wami pojazdy i 
technologię w ramach sześciu salonów tematycznych - samochodowego, motocyklowego, 
detailingowego, caravaningowego, ciężarowego oraz strefy Poznań Mobility Show. Niezliczona liczba 
atrakcji, międzynarodowych i polskich premier oraz wydarzeń towarzyszących m.in. pokazów stuntu, 
torów do jazd testowych czy, wystawy aut modyfikowanych oraz car i motorbike tuningu podkreśla 
niepowtarzalny charakter wydarzenia. 

Przyszłość motoryzacji to elektromobilność, dlatego w tym roku zaprezentujemy Wam strefę Poznań 
Mobility Show, gdzie na przestrzeni 4 pawilonów, będziecie mogli zapoznać się z przyszłością 
motoryzacji oraz technologii komunikacyjnych: będą auta elektryczne, wodorowe oraz inne 
technologie alternatywne, car sharing, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, smart cities i wiele 
innych atrakcji, rodem z przyszłości.  

Ile czasu potrzebuję by zwiedzić wszystkie stoiska podczas Poznań 
Motor Show? 

Aby dokładnie obejrzeć całą ekspozycję i wszystkie atrakcje, najlepiej zarezerwować sobie cały dzień. 
Tegoroczny Poznań Motor Show to 10 pawilonów wypełnionych motoryzacyjnymi nowościami oraz 
tereny zewnętrzne, na których będą się odbywać m.in. pokazy stuntu, jazdy testowe czy wystawa aut 
modyfikowanych. Dodatkowo w tym roku odbywają się Targi Techniki Motoryzacyjnej, które również 
są ciekawą atrakcją dostępną dla gości Poznań Motor Show w ramach zakupionego biletu.  

Gdzie mogę kupić bilety na Poznań Motor Show 2020? 

 
Bilety w przedsprzedaży można kupić przez internet w bileterii ToBilet.pl oraz stacjonarnie w salonach 

sieci Empik. Bilety będzie można nabyć również w dniu imprezy w kasach MTP, jednak należy liczyć 

się z wyższymi cenami w dniu wydarzenia.  

Jaka jest cena biletu na Poznań Motor Show 2020? 

Szczegółowe informacje o cenach biletów znajdują się na stronie. 

Czy bilety na Poznań Motor Show 2020 mogą się skończyć? 

Tak, ze względu na rosnące zainteresowanie targami oraz ograniczoną pojemność pawilonów i 
terenów wystawienniczych istnieje taka możliwość. Z tego powodu najlepiej kupić bilety w niższej 
cenie w przedsprzedaży.  

https://tobilet.pl/poznan-motorshow-2020.html
https://www.motorshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety/


Czy zaoszczędzę kupując wcześniej bilet na Poznań Motor Show 
2020? 

Tak, kupując bilety w przedsprzedaży zarówno online jak i w punktach stacjonarnych można 
skorzystać z promocji cenowych. Bilety są tańsze nawet o 20%. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać 
z darmowego przejazd MPK: Kupując bilety w przedsprzedaży, można skorzystać za darmo z 
komunikacji miejskiej w dniu obowiązywania biletu. Należy mieć przy sobie wydrukowany bilet na 
Poznań Motor Show, a dojazd i powrót MPK jest za darmo w dniu ważności biletu na targi. Bilety 
elektroniczne również będą honorwane. 

Czy muszę drukować bilet na Poznań Motor Show zakupiony 
online? 

Nie ma takiej konieczności, istotny jest kod QR widoczny na dole biletu, można go odczytać zarówno z 
wydrukowanego biletu jak i z ekranu smartfona.  

Mój bilet wygląda dziwnie, jak mogę sprawdzić czy jest ok? 

Przede wszystkim nie pokazuj jego zdjęcia publicznie w internecie. To umożliwi innym osobom próbe 
podrobienia Twojego biletu. Możesz skontaktować się z nami, najlepiej przez Facebooka Poznań 
Motor Show: 
www.facebook.com/PoznanMotorShow 

Czy mogę kupić bilety podczas trwania targów Motor Show? 

Tak, kasy będą czynne przez okres trwania targów, godziny otwarcia kas można znaleźć na naszej 
stronie internetowej. Pula biletów na Poznań Motor Show jest ograniczona i sprzedaż w kasach może 
być wstrzymana, dlatego zachęcamy do zakupu biletów w procesie przedsprzedaży. 

Czy dzieci muszą płacić za bilet? 

Dzieci do lat 3 włącznie nie płacą za bilet. Aby otrzymać darmową wejściówkę, dla dziecka, należy 
podejść do kierownika holu i poprosić o dany dokument, następnie postępować zgodnie z jego 
wskazówkami. Stanowisko kierownika znajduje się przy kasach biletowych w każdym wejściu na teren 
targów. 

Czy honorowana jest Karta Dużej Rodziny? 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą kupić bilety na Poznań Motor Show 2020 w dniach 27 i 29 
marca w kasach MTP. Bilety w cenie 15 zł/os. dostępne wyłącznie dla posiadaczy Ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny (lokalne karty nie będą honorowane). 

Z kartą Dużej Rodziny należy podejść do Kierownika na wejściu. Na podstawie Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny zostanie wydany dokument i następnie z nim należy podejść do kasy, aby kupić bilet w 
niższej cenie. 

Każdy członek rodziny, który chce skorzystać z promocji musi okazać swoją kartę Kierownikowi. 

Bilety z kartami Dużej Rodziny będą sprzedawane tylko w wejściach: 

- w Holu Północnym (World Trade Center, wejście od ul. Bukowskiej) 

- w Pawilonie 3A (róg Bukowskiej/Roosevelta, wejście vis a vis Bałtyku) 

https://www.facebook.com/PoznanMotorShow/?fref=ts
https://www.motorshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/co-gdzie-kiedy/


Bilety w cenie 15 zł/os. można zakupić tylko w kasach stacjonarnych na terenie MTP w dniu 
wydarzenia. 

Czy są bilety grupowe np. dla szkół? 

Nie, nie ma biletów grupowych. Szczegółowe informacje o cenach i rodzajach  biletów znajdują się na 
stronie internetowej imprezy. 

Czy jest bilet rodzinny? 

Tak, od piątku do niedzieli można kupować bilet rodzinny 2+1.  

Bilet rodzinny (minimum trzy osoby spokrewnione, w tym dziecko do 13 roku życia): 

Piątek 27.03.2020   25 zł/os.  

Sobota 28.03.2020   30zł/os.  

Niedziela 29.03.2020   25 zł/os.  

 

Czy można robić zdjęcia i wsiadać do samochodów? 

Można robić zdjęcia i wsiadać do zdecydowanej większości wystawionych pojazdów. W przypadku 
niektórych marek premium może jednak nie być takiej możliwości - indywidualna decyzja zależy 
ostatecznie od konkretnego wystawcy. 

Czym jest Press Day? 

Press Day to unikatowy moment podczas Targów Motor Show. Jest to dzień dla największych 
pasjonatów motoryzacji, dziennikarzy oraz ludzi związanych z biznesem motoryzacyjnym. 
Ograniczona liczba biletów na Press Day gwarantuje najwyższy komfort podczas zwiedzania targów. 
Można wziąć udział w konferencjach największych marek, zobaczyć premierowe pokazy, zwiedzić 
ekspozycje, porozmawiać z wystawcami, otrzymać limitowane pakiety informacyjne. 

Jak dojechać na Poznań Motor Show? 

Ponieważ targi motoryzacyjne przyciągają tłumy zwiedzających – w zeszłym roku było to ponad 145 
tysięcy osób – najlepiej skorzystać z komunikacji publicznej. 

Dojazd komunikacją miejską: 

Wejście Wschodnie od ulicy Głogowskiej - tramwaj linii 3,5,6,8,10,11,18, przystanek Most Dworcowy, 
lub tramwaj linii 12, 14, przystanek podziemny Dworzec Zachodni, oraz naziemny linii 3, 5, 8, 11, 12. 

Wejście Północne i Północne A od ulicy Grunwaldzkiej – tramwaj linii 6,13,15, autobus linii 148, 159, 
163, 164, 169, 177 – przystanek Bałtyk 

Dworzec Kolejowy oraz Dworzec Autobusowy znajdują w bezpośrednim sąsiedztwie wejść od ulicy 
Głogowskiej. 

Darmowy przejazd MPK 

https://www.motorshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety/
http://www.mpk.poznan.pl/rozklad-jazdy
http://rozklad-pkp.pl/
http://pks.poznan.pl/


Kupując bilety w przedsprzedaży, można skorzystać za darmo z komunikacji miejskiej. Należy mieć 
przy sobie wydrukowany bilet na Poznań Motor Show, a dojazd i powrót MPK jest za darmo w dniu 
ważności biletu na targi. 

A jeśli przyjadę samochodem? 

Ze względu na charakter imprezy polecamy dojazd komunikacją miejską. Zaparkowanie własnego 
auta w Strefie Płatnego Parkowania nie tylko wiąże się z opłatą, ale będzie także bardzo utrudnione 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. 

Czy mogę przyjechać na targi motocyklem? 

Tak istnieje taka możliwość. Dla motocyklistów przewidzieliśmy wjazd Bramą nr 2 z ulicy Śniadeckich, 
motocykl zostanie wpuszczony na podstawie okazania biletu na dany dzień targów Poznań Motor 
Show. Strefa parkowania dla motocykli będzie znajdować się wzdłuż Pawilonu 7 bezpośrednio po 
lewej po przekroczeniu Bramy nr. 2. Wjazd będzie możliwy do momentu zapełnienia przewidzianego 
miejsca.  

Czy w czasie Poznań Motor Show jest możliwość zaparkowania na 

terenie MTP? 

 
Nie, w czasie Poznań Motor Show, ze względu na charakter i rozmiar imprezy zwiedzający nie mają 

możliwości parkowania na terenie MTP. Będzie on zagospodarowany na wydarzenia towarzyszące 

oraz tory do jazd testowych. Wyjątek stanowi przyjazd motocyklem, dla których mamy przygotowaną 

pewną ograniczoną ilość miejsc.  

Przyjdę pieszo, którędy mogę wejść na Poznań Motor Show? 

Wejście na teren targów możliwe jest od ulicy: 
- Śniadeckich (Wejście Zachodnie) 
- Grunwaldzkiej (Wejście Północne i Północne A) 
- Głogowskiej/Most Dworcowy (Wejście Wschodnie) 
Lokalizację wejść znajdziesz na dostępnej na naszej stronie internetowej mapie. (mapa będzie 
dostępna na 2 tygodnie przed imprezą) 

Czy na terenie targów mogę kupić coś do jedzenia? 

Tak – zarówno obiad jak i przekąski, napoje i słodycze znajdziesz na terenie Targów. W pawilonach 
3,3A,5,6A,7 oraz 15 zlokalizowane są kawiarnie MTPcafe. W pawilonach 5, 8A oraz 60znajdują się 
restauracje MTPbistro, w których można zjeść lunch czy obiad. Ponadto restauracja Garden City na 
terenie Poznań Congress Center (dawny pawilon 15) oferuje szeroki wybór dań i napojów.  

Czy na terenie targów jest bankomat? 

Na terenie targów można wypłacić gotówkę korzystając z funkcji cashback przy okazji dowolnych 
zakupów w punktach MTPcafe i MTPbistro. Maksymalny limit wypłacanej gotówki to 300 zł - karty 
VISA, 500 zł - karty MasterCard. 
Bankomat zlokalizowany jest poza terenem targów przed Wejściem Wschodnim od strony Mostu 
Dworcowego /ulicy Głogowskiej. 

https://poznan.travel/pl/r/jak-dojechac/parkowanie-w-poznaniu
https://www.motorshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/co-gdzie-kiedy/
https://garden-city.pl/


Czy na jednym bilecie można wchodzić i wychodzić poza teren 
targów? 

Nie, bilety sprzedawane na Poznań Motor Show są jednorazowego wejścia. 
Opuszczając teren targów danego dnia nie ma możliwości powrotu na Poznań Motor Show na tym 
samym bilecie. 

Czy na teren targów można wejść z psem? 

Nie, zgodnie z Regulaminem dla Zwiedzających psy oraz pozostałe zwierzęta nie zostaną 
wpuszczone na teren targów. 

Czy są dostępne szatnie? 

Tak, szatnie będą dostępne w cenie 2 zł za sztukę oddanej odzieży. 

Kiedy będzie dostępny szczegółowy program targów? 

 

Szczegółowy program targów jest dostępny na stronie www.motorshow.pl , zostanie opublikowany na 

około 2 tygodnie przed imprezą. 

Czy jest możliwość dostania akredytacji medialnej na Poznań Motor 

Show 2020? 

 

Informacja o akredytacjach znajduje się na naszej stronie. Proszę skierować wniosek przez system do 

akredytacji, każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W tym roku ilość zgłoszeń jest ogromna, 

dlatego nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zgłoszonych wniosków. 

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy będę mógł zaparkować gdzieś 

na wewnętrznym parkingu? 
 

Istnieje możliwość wjazdu na teren i umożliwienia wysadzenia niepełnosprawnego pasażera blisko 

wejścia do pawilonów, jednak bez możliwości pozostawienia samochodu na terenie, w tej sprawie 

prosimy o kontakt mailowy – michal.dublaga@grupamtp.pl  

Chciałbym zaprezentować swój samochód na wystawie aut 

modyfikowanych i tuningowanych, czy jest szansa, żeby pokazać 

swój projekt ? 
 

Oczywiście, jest taka szansa. Do strefy aut modyfikowanych, należy zgłosić się poprzez formularz, 

który znajduje się na stronie organizatora strefy:  BlackZone.  

Czy na Motor Show będzie możliwość przejazdu którymś z 

samochodów? 

 
Tak, będzie możliwość przetestowania udostępnionych przez wystawców modeli na naszych torach 

https://www.mtp.pl/media/4216/regulamin_dla_zwiedzajacych.pdf?_ga=2.17097209.116293870.1580112206-1794895457.1563448866
http://www.motorshow.pl/
https://www.motorshow.pl/pl/media/akredytacje/
mailto:michal.dublaga@grupamtp.pl
http://blackz.pl/


testowych, o szczegóły należy pytać przy samych samochodach testowych. Nie przewidujemy 

pobierania za tę atrakcję dodatkowej opłaty.  

Czy na targach Poznań Motorshow 2020 będą samochody 

dostawcze? 

 

Tak, jak co roku, część ekspozycji zostanie przeznaczona na wystawę Motor Truck Show. 

Czy można robić zdjęcia oraz nagrywać filmy podczas Motor Show 

2020? 
Tak, nie ma z tym najmniejszego problemu. 

Czy jeśli bilety są na swoje nazwisko to oznacza, że nikt inny nie 

może na nie wejść?   
 

Dla nas najważniejszy jest unikatowy kod na bilecie. Nie weryfikujemy przed wejściem imienia ani 

nazwiska uczestnika. 

Czy istnieje możliwość zmiany terminu lub anulowania biletu? 

 
Proszę skontaktować się bezpośrednio z bileterią, przez którą kupiony został bilet. 

Czy można zgłosić swój pojazd na Motor Show 2020? 

Za strefę aut modyfikowanych odpowiedzialny jest corocznie BlackzONE, a zgłaszać się będzie 

można przez formularz na ich stronie: https://blackz.pl/  

Czym się różni bilet VIP od biletu dla prasy? 

Bilet dla prasy obejmuje konferencje prasowe i premiery oraz upoważnia do wstępu od godzin 

porannych. Osoby z biletem VIP będą mogły wejść na teren Motor Show o godzinie 14, kiedy część 

wydarzenia z premierami będzie zakończona. 

Gdzie będzie prowadzona sprzedaż na miejscu wydarzenia? 

W kasach przy wejściu od ul. Głogowskiej, Bukowskiej, Śniadeckich . Na bramach nie prowadzimy 

sprzedaży, tylko ścisłą weryfikację i wstęp dla określonych dokumentów na teren.  

Czy jako zwiedzający mogę zabrać ze sobą drona? 

Nie jest to niemożliwe. 

Czy będzie dostępna jakaś mapka, który producent wystawia się w 

której hali? 

Tak, taka mapka będzie dostępna w bezpłatnym magazynie, który  będzie dostępny przy wejściu, przy 

kasach i Biurze Obsługi Klienta na terenie MTP 

Do czego upoważnia mnie zwykły bilet?  

http://blackz.pl/


Upoważnia do korzystania ze wszystkich atrakcji, które odbywają się na terenie Poznań Motor Show w 

dzień obowiązywania biletu. 

Kiedy są czynne kasy? 

 

bilet w kasach MTP 
darmowy wstęp dla 

dzieci do 3 roku życia 

Czwartek 26.03.2020  

07:40-19:00 
150 zł tak 

Piątek 27.03.2020 

10:00-18:00 
30 zł tak 

Sobota 28.03.2020 

10:00-18:00 
37 zł tak 

Niedziela 29.03.2020 

10:00-18:00 
30 zł tak 

 

Czy w kasie można kupić bilet na Press Day? 

Nie, bilety dostępne są wyłącznie w sprzedaży internetowej. 

Gdzie mogę odebrać darmowe wejściówki na Mistrzostwa 

Mechaników/Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa i Ruchu 

Drogowego? 

Osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział mogą odbierać wejściówki na Holu Wschodnim, wejście od 

ul. Głogowskiej/Most Dworcowy 

 

Czy mając bilet na PRESS DAY mogę zostać na część po godzinie 

14(VIP Day)? 

Tak, z biletem na Press Day można przez cały dzień uczestniczyć w wydarzeniu Motor Show. 

 

 

 

 

 


