
 

INFORMACJA PRASOWA      Poznań, dn.20.01.2022 
 
 
Spotkanie pasjonatów na Euro Target Show 2022 
 
Euro Target Show to nowa odsłona Targów Łowieckich KNIEJE, Survival Force Expo oraz 

ShootingPro. Długo wyczekiwane pasjonatów myślistwa, łowiectwa, strzelectwa i survivalu 

odbędzie się 25-27 marca 2022 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  

 

Dzięki obecności większości polskich i zagranicznych wystawców Euro Target Show stanie się ważnym 

wydarzeniem w Polsce dla branży myśliwskiej, strzeleckiej, militarnej oraz survivalowej. Uczestnicy 

Euro Target Show jako pierwsi w Polsce będą mogli zapoznać się z premierami na polskim rynku. 

 

Zarówno pasjonaci jak i zawodowcy, którzy odwiedzą Euro Target Show będą mieli okazję poznać 

najnowsze trendy z każdej dziedziny myślistwa, strzelectwa oraz szeroko rozumianego outdooru - od 

optyki strzeleckiej i łucznictwa, przez wyposażenie oraz akcesoria dla strzelnic, po broń i amunicję 

(także sportową), wyposażenie taktyczne, pojazdy terenowe czy odzież oraz obuwie. Oprócz 

topowych marek na Euro Target Show pojawi się strefa rzemieślników z wyrobami ze skóry czy 

dziełami knifemakerów.  

 

Szeroka oferta od wystawców zostanie uzupełniona szeregiem atrakcji i rozbudowanym programem 

dla każdej pasji. Organizatorzy przygotowują zróżnicowany program prelekcji poruszających 

najistotniejsze tematy z branży myśliwskiej, strzeleckiej, survivalowej i militarnej. Dodatkowymi 

atrakcjami dla zwiedzających będą m.in.: 7 różnych strzelnic, pokazy mody myśliwskiej, pokazy psów, 

myśliwska strefa gastronomiczna i degustacje kulinarne, pogadanki edukacyjne i zawody survivalowe 

dla dzieci i młodzieży. 

 

Swoją obecność na wydarzeniu potwierdzili znamienici goście, którzy są ambasadorami Euro Target 

Show 2022: Paweł Maleńczuk „NAVAL” – były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, Seweryn Kubicki 

„Piechur” i Paweł Szlendak „Szledni” – reprezentanci branży survivalowej, Szymon Jarosiewicz  

– czołowy zawodnik w strzelbowym strzelectwie dynamicznym oraz Wojciech Zacharków „Zachar”  

– były żołnierz Wojsk Specjalnych.  

 

To tylko przedsmak tego, co czeka na uczestników marcowych Targów Euro Target Show. Więcej 

informacji już wkrótce. 

 

Wydarzenie odbędzie  się w godzinach 11:00-19:00 (25.03.2022 - piątek), 10:00-18:00 (26.03.2022 -

sobota) oraz 10:00-17:00 (27.03.2022 - niedziela).   

 
 



 

Więcej informacji na stronie Euro Target Show: www.eurotargetshow.pl 

Kontakt dla mediów: Paulina Kajewska, paulina.kajewska@grupamtp.pl, tel. 609 783 134.  
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