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Spielwarenmesse eG przejmuje międzynarodowe targi gier Internationale  

Spieltage SPIEL w Essen, zachowując ich profil 

▪ Charakter największych na świecie targów konsumenckich w branży pozostaje 

zachowany 

▪ Dominique Metzler nadal na stanowisku dyrektor zarządzającej 

 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku spółdzielnia Spielwarenmesse eG przejęła 

międzynarodowe targi gier Internationale Spieltage SPIEL w Essen. Tym samym 

norymberski dostawca usług targowych i marketingowych pełni rolę nowego właściciela 

największych na świecie targów konsumenckich gier towarzyskich. Targi SPIEL nadal 

będą odbywać się na terenie centrum targowego w Essen i będą organizowane z Bonn, 

przez wieloletnią dyrektor zarządzającą Dominique Metzler i jej doświadczony zespół. 

Florian Hess, członek zarządu Spielwarenmesse eG, pełni funkcję dodatkowego 

dyrektora zarządzającego. 

 

SPIEL może poszczycić się prawie 40-letnią historią: od 1983 roku wydarzenie 

ewoluowało od spotkania dla graczy w skromnym gronie do obecnie największych na 

świecie targów konsumenckich gier planszowych, karcianych i fabularnych (tzw. RPG). 

Tradycyjnie jesienią w halach targowych w Essen prezentowane są szerokiej publiczności 

niemieckie i międzynarodowe nowości ze świata gier. Co roku imprezę odwiedza około 

200 000 osób – tendencja jest wzrostowa. 

 

„Ważne było dla mnie, aby również w przyszłości zachować wyjątkowy profil targów 

SPIEL” – mówi Dominique Metzler, która wraz z Rosemarie Geu przez ostatnie 

dziesięciolecia z powodzeniem pracowała nad rozwojem i ugruntowaniem pozycji 

swojego rodzinnego przedsiębiorstwa. „Jestem naprawdę szczęśliwa, że dzięki 

spółdzielni Spielwarenmesse eG i jej doświadczeniu w organizacji wiodących na świecie 

targów znalazłam partnera, który będzie kontynuował i rozwijał te udane targi po mojej 

myśli przez następne dziesięciolecia. Mój zespół i ja bardzo cieszymy się na tę 

współpracę”. 
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Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła wzrost popularności gier towarzyskich. W 2020 

roku sam niemiecki rynek gier wzrósł o 21 procent. Trend ten widoczny jest również na 

targach Spielwarenmesse w segmencie B2B. Międzynarodowe targi wynalazców gier 

Internationale Spieleerfindermesse zostaną połączone z targami Spielwarenmesse, co 

jeszcze bardziej wzmocni segment gier. Norymberczycy zapowiadają równie ostrożne 

podejście do międzynarodowych targów gier Internationale Spieltage SPIEL, które będąc 

samodzielnym wydarzeniem, zachowają swoją pierwotną formę. 

 

Jako spółdzielnia Spielwarenmesse eG działa już „z branży dla branży”. Do grona firm 

członkowskich należą liczni wydawcy gier. Rzecznik zarządu Christian Ulrich podkreśla: 

„W przypadku targów Spielwarenmesse oraz targów Internationale Spieltage SPIEL 

mamy do czynienia z dwiema zupełnie różnymi koncepcjami, które mimo to mocno 

zazębiają się tematycznie, tworząc synergię. Dzięki SPIEL rozszerzamy zakres naszych 

kompetencji w sektorze gier, nie zmieniając przy tym typowego charakteru tych targów”. 

Ich dalsze istnienie jest pewne – odwiedzający w Essen będą zatem mogli również 

w przyszłości testować i grać do woli. 

 

Długość tekstu: 2.781 znaków 

 

Wskazówka dla redakcji: Przedruk nieodpłatny. Materiały zdjęciowe  

dostępne na stronie www.spielwarenmesse-eg.de/media. Po publikacji prosimy o 

udostępnienie nam egzemplarza autorskiego. 
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Spielwarenmesse eG 
Spielwarenmesse eG jest organizatorem targów i dostawcą usług marketingowych dla przemysłu 

zabawkarskiego i innych rynków dóbr konsumpcyjnych. To norymberskie przedsiębiorstwo organizuje 

wiodące na świecie targi Spielwarenmesse® w Norymberdze, a także Kids India w Bombaju i Insights-X 

w Norymberdze. Zakres usług spółdzielni obejmuje również kampanie branżowe oraz międzynarodowy 

program targowy World of Toys by Spielwarenmesse eG, w ramach którego posiadający udziały we 

wspólnocie producenci wyjeżdżają na targi do Azji, Rosji i USA. Spielwarenmesse eG posiada swoje 

przedstawicielstwa w ponad 90 krajach na świecie. Ponadto, kompetencje spółki zależnej Spielwarenmesse 

Shanghai Co., Ltd. obejmują swym zakresem terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, a kompetencje spółki 

zależnej Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. – terytorium Indii. Spółdzielnia posiada większościowe udziały 

w spółce targowej Grand Expo, która organizuje m.in. targi Kids Russia w Moskwie. Spółka zależna Die roten 

Reiter GmbH z siedzibą w Norymberdze działa jako agencja komunikacji dla branży dóbr konsumpcyjnych 
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i kapitałowych. Pełny profil firmy Spielwarenmesse eG jest dostępny w Internecie pod adresem 
www.spielwarenmesse-eg.de. 
 
SPIEL 
Zalążkiem targów SPIEL były odbywające się od 1983 roku spotkania czytelników bońskiego czasopisma 

branżowego poświęconego grom z dwunastoma specjalnie wybranymi wystawcami, pod tytułem „Deutsche 

Spielertage”, w ośrodku oświaty pozaszkolnej Volkshochschule w Essen. Już w 1984 roku impreza 

przyciągnęła aż 15 000 odwiedzających, a w kolejnym roku przeniosła się do centrum wystawowego 

w Essen. Targi SPIEL szybko stały się największymi na świecie otwartymi dla publiczności targami gier 

towarzyskich, karcianych i fabularnych. Wydawcy gier z całego świata prezentują tutaj po raz pierwszy 

szerokiej publiczności najnowsze trendy i projekty oraz umożliwiają odwiedzającym wypróbowanie i zakup 

swoich nowości na miejscu. W ramach targów SPIEL przyznawana jest corocznie nagroda publiczności 

„Deutscher SpielePreis” oraz nagroda „innoSPIEL” za wyjątkowo innowacyjny pomysł na grę. 
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