Przewodnik wystawcy targów konopnych Kanaba Fest

I. INFORMACJE OGÓLNE O TARGACH
TEAM KANABA FEST
Wystawcy:
• Magda, info@kanabafest.com, +48 512 393 336
• Daniel, expo@kanabafest.com, +48 888 229 738
Design/ Broszura:
• Gem, gem@boldway.eu
Strefa Edukacyjna / Kanaba Cup:
• Kuba: jakub.gajewski@wolnekonopie.pl
• Mateusz: kontakt@otwieramyoczy.com
Social Media:
• Aga: agatrawinska@gmail.com
PR i komunikacja:
• Kinga i Maciej: kontakt@kanabafest.com

DATA I GODZINY TARGÓW
• 7 i 8 maj 2022
• Sobota: 11:00-19:00, niedziela 11:00-18:00
• Bilety: https://goingapp.pl/wydarzenie/targi-kanaba-fest-7-8-05-22-plenum-gdansk/maj-2022
1 dzień - 10 zł
2 dni - 15 zł

Plenum, Doki 1/90b, Gdańsk

ADRES

II pietro (budynku B90)
Link: h ps://goo.gl/maps/ZhmTFnydPgPd6FEm6

PUNKT INFORMACYJNY
Przy wejściu na Kanaba Fest, znajduje się punkt informacyjny dla Gości i Wystawców targów.
•
•
•

Friday: 16:00 – 22:00 (akredytacja wystawców)
Saturday: 8:00 – 19:00 (8:00 – 11:00 wejścia tylko wystawców)
Sunday: 9:00 – 18:00 (9:00 – 11:00 wejście tylko wystawców)

WEJŚCIÓWKI DLA WYSTAWCÓW NA WYDARZENIE
Każdy wystawca otrzyma od nas pod koniec marca 10 zaproszeń VIP oraz 5 biletów dla zespołu na
stoisko (również VIP :)). W przypadku większego zapotrzebowania na bilety prosimy o kontakt pod adresem expo@kanabafest.com

MAPA
Zawsze aktualną mapę znajdziecie pod linkiem poniżej (tak, jesteśmy SOLD OUT)
h ps://kanabafest.pl/mapa/

MEDIA
Event na Facebook:
h ps://www.facebook.com/events/1360304857768304?ref=newsfeed
Informacje prasowe:
h ps://drive.google.com/drive/u/1/folders/16dMB4v1WXVgH4YAMvsy5fozoMxM6qiib
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Zdęcia:
h ps://drive.google.com/drive/folders/16Dl9w46Uk0-hjbHYSNIa854KrgDNiS_9

II. LOGISTYKA
STREFA DOSTAW & PARKING
Wjazd na teren od ulicy Monterów po okazaniu uzupełnionej wjazdówki. Rozładunek do windy
towarowej lub schodami, a następnie wyjazd tą samą drogą.
Parking dostępne przy ulicy Narzędziowców oraz Jana z Kolna. Uwaga: parkingi nie należą do lokalizacji Plenum. Dostęp płatny lub na zasadach ogólnych.

MONTAŻ STOISKA
• Piątek w godzinach 16.00 – 22.00. REKOMENDUJEMY! Skorzystaj z tej opcji.
• Sobota w godzinach 08.00 – 10.45. Prosimy o punktualną gotowość Waszych stanowisk.
• Niedziela – wejście dla Wystawców od godziny 09.00

Uwaga! Prosimy o terminowe rozstawianie stoiska. Uszanuj gości oraz kolegów i bądź
gotowy o czasie :)

Dostawa przed targami:
Zachęcamy do wysłania palet do magazynu w tygodniu poprzedzającym targi.
Adres do wysyłki: SoSalsa (II piętro)
Elektryków 1
80-863 Gdańsk
Osoba kontaktowa:
+48 508 050 299 lub +48 502 511 144
Uwaga dostawa palet możliwa od 2.05.2022 do 5.05.2022 od godziny 14:00.
Uwaga: dostawa we wcześniejszych datach i godzinach jest nie możliwa.
Bardzo prosimy o naklejenie w widocznym miejscy palety nazwy marki i/lub numeru stoiska.
Odbiór po targach:
Jeżeli chcesz aby Twoja paleta została odebrana przez kuriera w poniedziałek po targach, również jest
taka możliwość. W tym celu prosimy o spakowanie oraz oklejenie folią stretch Twojej przesyłki. Pamiętaj
aby wcześniej wydrukować list przewozowy oraz przykleić go w widocznym miejscu.
Adres do odbioru palety:
Plenum (Ip)
Elektryków 1
80-863 Gdańsk
Osoba kontaktowa:
+48 796 708 409

Serwis paletowy dodatkowo płatny 200 zł netto. Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres:
info@kanabafest.com
DEMONTAŻ STOISKA
• W godzinach trwania targów stoisko musi być cały czas otwarte, personel musi być stale obecny na stoisku.
• Demontaż stoiska może się odbyć dopiero po godzinie 19:15 lub 18.15, czyli w chwili
zakończenia targów.
Uwaga! Uszanuj pracę swoich kolegów i również zostań do samego końca targów.
MEBLE
W tym roku nawiązaliśmy współpracę z rmą Magnetic Group.
Dostępne wyposażenie znajduje się na stronie:
https://magneticgroup.pl/
Kontakt: +48 510 438 825
STOISKA TARGOWE
W przypadku zapotrzebowanie na zbudowanie stoiska ze ściankami, prosimy o kontakt z
rmą Event Tech: https://eventtech.pl/
Kontakt: +48 606 451 057
Uwaga: bardzo prosimy zgłaszać się z już gotowymi projektami stoiska
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WYSYŁKA ORAZ ODBIÓR PALET

BANERY
Montaż wykupionych i potwierdzonych banerów odbywa się w piątek.
Bardzo prosimy o dostarczenie ich w piątek do godziny 14:00.

HOSTESSY
Jeśli szukasz wsparcia dla swojej sprzedaży w postaci hostess znających się na tematyce
konopnej - mamy dobrą wiadomość :) Skontaktuj się z Oliwią, która zorganizuje personel na tegoroczne targi.
Kontakt:
Czerwczak.oliwia@gmail.com
+48 578 577 333

BROSZURA
Jeżeli w dalszym ciągu zastanawiasz się nad obecnością w broszurze zerknij jak wyglądała w zeszłym roku:
BROSZURA 2021
Link do specy kacji do druku:
SPECYFIKACJA 2022

Firmy, które wykupiły już swoją obecność w broszurze, prosimy o wysyłkę materiałów gra cznych
do 5.04.2022 na adres:
gem@boldway.com oraz expo@kanabafest.com

REGULAMIN
Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem targów, który jest dostępny pod tym linkiem:
h ps://bit.ly/KFregulamin2022

II. PRZEBIEG TARGÓW
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STOISKO
• Wykupując powierzchnię otrzymujesz przestrzeń do własnej aranżacji. Na Twoim stanowisku nie ma ścianek działowych, wykładziny ani innych konstrukcji
• Na stoisku znajduje się Twoja własność, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i zniszczenia.
• Na noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę możesz pozostawić swoje rzeczy na stoisku,
w tym przypadku odpowiedzialność za stoisko i asortyment także znajduje się po Twojej stronie.
• Rekomendujemy zabezpieczenie stoisk folią stretch.
• Po Twojej stronie jest dbanie o porządek i czystość na stoisku. Pozostaw przestrzeń w stanie w
jakim ją zastałeś.

WYPOSAŻENIE STOISKA
• Nie zastawiaj i nie zasłaniaj sąsiadów i alejek (w takim przypadku poprosimy Cię o zmianę aranżacji stoiska)
• Możesz dowolnie wykorzystać plecy swojego stoiska - przymocować baner lub zaaranżować
przestrzeń. Pamiętaj by niczego nie zniszczyć: odpowiedzialność za Twoją przestrzeń spoczywa
na Tobie. Pozostaw przestrzeń w takim samym stanie w jaki ją zastałeś
• W przypadku zniszczenia mienia odpowiedzialność nansowa leży po Twojej stronie.
• Prąd będzie dostępny i doprowadzony do stoisk. Miej ze sobą 5 metrowy przedłużacz
VIP ROOM
Na terenie targów przygotowujemy dla Was Vip Room, gdzie będziecie mogli w spokoju napić
się kawy i porozmawiać o biznesach.
PROGRAM STREFY EDUKACYJNEJ
W tym roku przygotowaliśmy sporo atrakcji dostępnych w stre e bezpłatnej, min. Strefa Edukacyjna, Kids Zone czy warsztaty.
https://kanabafest.pl/strefa-edukacyjna/

AFTERPARTY
Wspólnie ze Sponsorem Vip Room oraz Afterparty, rmą Mascotte zapraszamy na imprezę po
targach, która odbędzie się w studio SoSalsa (budynek targów - II piętro).
Wejście na imprezę z opaskami wystawcy / zaproszeniami VIP w sobotę od godz. 21:00.

III. AKOMODACJA
Rekomendujemy pobyt w Hotel Gryf **, który znajduje się blisko lokalizacji targów. Na hasło
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„Kanaba Fest” otrzymacie zniżkę -5% od kwoty rezerwacji. Tam spotkacie całą naszą ekipę :)

IV. ZASADY KANABA FEST
1. Na targach Kanaba Fest obowiązuje zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji. Promujemy wolność
słowa oraz szacunek do każdej osoby bez względu na jej przekonania, pochodzenie czy wygląd.
Prosimy pokaż nam swoje wsparcie uśmiechem, rozmową oraz dobrym słowem na mieście i w
internecie
2. Produkty dostępne na targach są wytworzone z konopi siewnej, czyli mają poniżej 0,2% THC.
Te produkty nie mają działania psychoaktywnego (nie, nie będziesz po nich na haju), są odpowiednie do spożywania przez dorosłych i dzieci.
3. Posiadanie nasion marihuany jest w Polsce legalne wyłącznie w celach kolekcjonerskich. Nasiona, dostępne na targach są sprzedawane wyłącznie do celów kolekcjonerskich.
4. Kiełkowanie nasion marihuany oraz ich uprawa są Polsce nielegalne. Na targach konopnych
Kanaba Fest nie popieramy łamania prawa. Zachęcamy do uprawy konopi siewnej po otrzymaniu stosownych zezwoleń.
5. Medyczna marihuana jest w Polsce dostępna wyłącznie na receptę. Posiadanie jej bez recepty
poprzedzonej kwali kacją lekarską do leczenia MM wciąż jest nielegalne. Po receptę udaj się do
swojego lekarza.
6. Spożywanie marihuany w celach rekreacyjnych jest w Polsce nielegalne. Na targach obowiązuje zakaz spożywania substancji nielegalnych.
7. Nawozy dostępne na targach są przeznaczone do różnych gatunków roślin. Na stoiskach z
nawozami otrzymasz fachową wiedzę z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin, możesz też zapytać o
bezpłatną próbkę.
8. Targi są skierowane do osób powyżej 18 roku życia, jeśli decydujesz się przyjść ze swoją pociechą, wiedz, że jesteś odpowiedzialny za jej komfort i bezpieczeństwo.
9. Twója opinia jest zawsze mile widziana. Jesteśmy otwarci na waszą krytykę. Bez niej nie będziemy się rozwijać. Masz sugestię, która dotyczy naszej imprezy? Skontaktuj się z nami online
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lub odwiedź nasz INFO POINT przy wejściu głównym.

V. PRAWO W POLSCE
• Drogi wystawco. W Polsce obowiązuje najsurowsze prawo dotyczące konopi indyjskich w Unii
Europejskiej. Zgodnie z ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie, uprawa, handel i
udzielanie nawet najmniejszych ilo ci marihuany zagro one s wieloletnimi wyrokami pozbawienia wolności (0-15 lat). Dlatego też należy spełni par zasad, aby nie musie mierzy si z
polskim wymiarem sprawiedliwo ci.
POSIADANIE I UDZIELANIE
• Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
nie mo na posiada ani udziela produktów zawieraj cych powy ej 0,2% THC. Preparaty,
które zawieraj mniej ni 0,2% THC mo na posiada , ale trzeba mie udokumentowane pochodzenie suszu (dokument zakupu, certy kat nasion, z jakich został wyprodukowany), dobrze
jest mie przy sobie analiz laboratoryjn suszu wykonan w polskim laboratorium.
• Gdy policjant wykryje susz nale y liczy si ze strat produktu (zostanie on wysłany
do bada kryminalistycznych). Z du ym prawdopodobie stwem trzeba b dzie sp dzi na posterunku policyjnym kilka godzin i zło y wyja nienia. Po przyj ciu wyniku z laboratorium w gestii
prokuratora b dzie czy skierowa spraw do s du, czy umorzy post powanie.
• Należy podkreślić, że od kilku lat Sądy w Polsce wydają niskie wyroki, a w przeważającej części
umorzą sprawy jeżeli posiadana ilość marihuany świadczy o użyciu własnym, szczególnie dzieje
się tak w dużych miastach tj. Warszawa.
ROZMOWA Z KLIENTEM
• Je eli oferujemy klientowi susz CBD lub kwiaty konopi siewnej nie mo emy sprzedawa ich jako
produktu do inhalowania, b d innej formy konsumpcji, np. spo ywania drog doustn . Zgodnie
z prawem ywno ciowym produkt ten po wprowadzeniu do organizmu jest potencjalnie szkodliwy, poniewa zawiera trucizn , za jak nasze prawo uznaje THC.
Jedynym mo liwym celem sprzeda y jest zaoferowanie suszu jako produktu ozdobnego lub jako
formy reklamy.
• Ponadto obecnie wszystkie produkty z konopi zawieraj ce kannabinoidy poza uzyskanymi z nasion s uznane za tzw. "now ywno " i nie powinny by wprowadzane do obrotu jako produkty
do spo ycia przez ludzi, chyba e zostanie przeprowadzona ocena ich bezpiecze stwa i uzyskaj akceptacj Komisji Europejskiej, co aktualnie jest niemo liwe.
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ć

ą
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ż

ą
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ż

ż
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ź

ą
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ą

ę
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NASIONA I UPRAWA
• Je eli oferujemy klientowi nasiona konopi niezarejestrowanych w spisie odmian UE, nie mo emy ich sprzedawa w celu uprawiania ich. Jedynym mo liwym celem sprzeda y jest cel kolekcjonerski. Podczas targów przy sprzeda y danego produktu, dla bezpieczeństwa, powinno obją je si podatkiem w wysoko ci 8%.
• Musimy zwróci uwag na to, e uprawa konopi innych ni włókniste jest w Polsce karana,
dlatego te nale y poinformowa ka dego klienta, e uprawia mo emy jedynie w kraja-

ch, w których jest to legalne. Wystawcy nie mogą również udzielać jakichkolwiek informacji na temat uprawy konopi indyjskiej.
• Nie mo emy oferowa nasion wraz ze sprz tem, który słu y do uprawy ro lin, ani z literatur , która instruuje jak uprawia . To samo tyczy si sprzeda y sprz tu do uprawy i literatury. Nie możemy
również doradzać w kwestii uprawy. Mo e to by potraktowane jako pomocnictwo w sprawstwie,
które równie zagro one jest surow kar . Nie powiniene mie w ofercie wi cej ni jednej pozycji z wy ej wymienionych.
• Organizatorzy doło wszelkich stara , aby mógł bez problemów sprzeda swój towar, niemniej jednak du o zale y od tego, jak ty to robisz. Je eli zachowasz si z szacunkiem do polskiego prawa, nikt nie powinien ci niepokoi . Je eli b dziesz jawnie łamał
prawo mo esz liczy si z konsekwencjami straty towaru i mieć problemy matury prawnej i moralnej.

VI. COVID-19
My, czyli cała ekipa Kanaba Fest wierzymy w wolność wyboru każdego człowieka. Nie chcemy
nikomu niczego nakazywać ani zakazywać. Dostosujemy nasze wydarzenie to panujących zasad i
zaleceń.
Prosimy Was o stosowania się do tych regulacji, gdyż to My jako Organizator odpowiadamy za
Was i Wasze bezpieczeństwo.
W przypadku braku możliwości zorganizowania targów w maju wydarzenie zostaje prze-
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niesione automatycznie na 2-4.09.2022 do tej samej lokalizacji.

