
 

 

 ETS – święto łowiectwa w Poznaniu 
 

W Poznaniu odbędzie się pierwsza edycja Euro Target Show – najważniejszego wydarzenia 

dla branży strzeleckiej, łowieckiej i survivalu. ETS zakłada przestrzeń dla kontynuacji silnie 

ugruntowanych targów KNIEJE. 

 

Mając na uwadze najwyższą jakość biznesową organizowanego przez nas wydarzenia oraz 

stworzenie odpowiednich warunków do spotkań całej branży myśliwskiej, strzeleckiej i survivalowej, 

Edycja w Warszawie została odwołana i pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w targach 

myślistwa, strzelectwa i survivalu – Euro Target Show, które odbędą się w Poznaniu w terminie 26-28 

marca 2021 roku.  

 

ETS jest pierwszym wydarzeniem w Polsce dedykowane myśliwym, strzelcom oraz survivalowcom – 
Euro Target Show (ETS). Targi odbędą się w dniach 26-28 marca 2021 roku w Poznaniu. Organizowane w marcu 
wydarzenie to bardzo ważne święto w kalendarzu imprez wystawienniczych dla środowiska myśliwskiego, które 
łączy kulturę łowiecką z możliwością odkrywania nowatorskich rozwiązań.  
 

Program Euro Target Show zakłada szereg prelekcji i wykładów dotyczących m.in. ochrony przyrody czy 
nowych technologii wykorzystywanych w łowiectwie. ETS to najszersza oferta wystawiennicza w Polsce i jedyne 
w swoim rodzaju wydarzenie związane z aktywnością na świeżym powietrzu. Misją targów ETS jest podkreślenie 
istotnej roli myślistwa w Polsce w ochronie przyrody oraz zwalczaniu kłusownictwa w oparciu o prawo, tradycję 
oraz zasady etyki łowieckiej. Euro Target Show to zarówno doskonała okazja do wymiany doświadczeń myśliwych, 
strzelców oraz survivalowców z całego kraju jak i dobry start dla osób, które planują rozpocząć przygodę z 
myślistwem. 
 

Głęboko wierzymy, że Euro Target Show przyczyni się do budowania i kultywowania kultury łowiectwa 
w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Grupa MTP.  

 

W poprzednich edycjach targów KNIEJE byli z nami przedstawiciele takich marek jak: Aimpoint, 

Blaser Merkel, Steyer Mannlicher, CZ Brno, Bettinsoli, Benelli, Antonio Zoli, Lapua, Silma, Anschutz, 

Weihrauch, Fiocchi, Federal, Beretta, Tikka, B&P, FAM Pionki, Sako, Akkar, Heym, Zeiss, Mauser, 

Swarovski Optik. Doskonale zapowiada się również ekspozycja sprzętu turystycznego, survivalowego  

i pojazdów terenowych. To trzydniowe spotkanie z profesjonalnymi markami pozwoli poznać najnowsze 

trendy, produkty i technologie myśliwskiego świata. 

 

Więcej informacji: https://www.eurotargetshow.pl/pl/o-wydarzeniu/blok-mysliwski-knieje/ 

https://www.eurotargetshow.pl/pl/o-wydarzeniu/blok-mysliwski-knieje/


 

Bilety: https://www.eurotargetshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety/ 

https://www.eurotargetshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety/

