
Targi Książki i Mediów VIVELO 2023 | 18-21 maja na PGE Narodowym w Warszawie 

Najlepsze książki, największe wydawnictwa, najnowocześniejsze formy przekazu. Warsztaty, panele 

dyskusyjne, spotkania, prelekcje zarówno dla branży wydawniczej, jak i społeczności czytelników oraz 

booktokerów, a to wszystko w wyjątkowych strefach #ŁączyNasKsiążka: 

#spotkajAutora #mamaTataDziecko #scenaGłówna #szkoła #lifestyle #liveCooking #audio #gaming 

#booktok #wystawcy 

Przestrzeń Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 wypełniona będzie przez książki i media - w 

drukowanej odsłonie oraz w wersji cyfrowej, w tym online, audio, wideo i w innych formach 

zgodnych z najnowszymi trendami technologicznymi.  

Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-21 maja na PGE Narodowym w Warszawie (wejście przez 

Recepcję Główną PGE Narodowego) 

 

Więcej informacji na targivivelo.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz 

TikTok. 

 

 

Godziny otwarcia Targów: 

 18 maja: 10.00 - 18.00 

 19 maja: 10.00 - 19.00 

 20 maja: 10.00 - 19.00 

 21 maja: 10.00 - 17.00 

 

 

Miejsce: 

PGE Narodowy (wejście Recepcja Główna od Al. Zielenieckiej)  

al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa 

 

 

Rodzaje i ceny biletów: 

 Bilet normalny* – 14  zł 

 Bilet ulgowy* – 7 zł 

 Bilet rodzinny* – 35 zł 

 Karnet 4 dniowy** – 40 zł 

 

Ceny biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 

 Bilet normalny* – 10  zł 

 Bilet ulgowy* – 5 zł 

 

Bilety dostępne w przedsprzedaży za pośrednictwem ToBilet.pl 

 

 

http://www.targivivelo.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088501223440
https://www.instagram.com/targi_vivelo/
https://www.tiktok.com/@targi_vivelo?lang=pl-PL


 

 

Zasady wstępu: 

Bilet ulgowy: 

 uczniowie i studenci do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji) 

 

Bilet rodzinny: 

 dwoje dorosłych + dwoje dzieci do 18 roku życia lub jedna osoba dorosła + troje dzieci do 18 

roku życia 

 

Wstęp wolny za okazaniem biletu wstępu wolnego***: 

 dzieci poniżej 12 roku życia pod opieką dorosłych 

 emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty) 

 seniorzy po 70 roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem) 

 osoby z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji 

osoby niepełnosprawnej) wraz z opiekunem 

 

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji na stronie targivivelo.pl **** 

 bibliotekarze po wypełnieniu formularza rejestracyjnego  

 księgarze po wypełnieniu formularza rejestracyjnego  

 blogerzy książkowi  po wypełnieniu formularza rejestracyjnego  

 dziennikarze za okazaniem legitymacji prasowej 

 zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne wraz opiekunami po wypełnieniu formularza 

rejestracyjnego 

 

* bilet uprawnia do jednokrotnego wstępu na teren targów w dowolny wybrany dzień 

** karnet 4 dniowy uprawnia do wielokrotnego wstępu na teren targów 

*** bilety wstępu wolnego do odbioru w miejscu oznaczonym na terenie targów w dniach i godzinach 

ich otwarcia 

**** formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na targivivelo.pl od  31.03.2023 

http://targivivelo.pl/
http://targivivelo.pl/

