
edition
INFO BOARD

2022 v3



WITAMY CIĘ NA TATTOO EXPO OPOLE 2022
4 EDYCJI TEJ ŚWIETNEJ KONWENCJI
CIESZYMY SIĘ, ŻE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA ARTYSTÓW, 
KTÓRYCH BĘDZIEMY MIELI PRZYJEMNOŚĆ GOŚCIĆ

WELCOME TO TATTOO EXPO OPOLE 2022
4 EDITION OF THIS GREAT  CONVENTION
WE ARE HAPPY THAT YOU JOINED THE GROUP OF ARTISTS,
WHO WE WILL BE PLEASED TO GUEST

INFO BOARD



FOOD

HOTELS

DLA NASZYCH ARTYSTÓW PRZYGOTOWALIŚMY
CATERING - STREFA NA 2 PIĘTRZE

W PAKIETACH STARTOWYCH ZNAJDZIECIE
VOUCHERY NA LUNCH NA SOBOTĘ I NIEDZIELĘ

vip room
OCZYWIŚCIE BĘDZIE MOCNY VIP ROOM
Z LOKALNYMI ALKOHOLAMI I SUCHYMI 
PRZEGRYZKAMI 

WSPÓŁPRACUJEMY Z DWOMA HOTELAMI W OPOLU 
PODAJCIE PRZY REZERWACJI HASŁO TATTOO EXPO
A NA PEWNO DOSTANIECIE DOBRĄ CENĘ

DeSilva PREMIUM OPOLE

tel. 77 540 70 00

prosimy o samodzielną rezerwację pokoi - oba Hotele znajdują się w centrum
oczywiście to nie jedyne hotele w Opolu -  w razie problemów pomożemy znaleźć nocleg

MERCURE OPOLE

tel. 77 451 81 09



FOOD

HOTELS

WE HAVE PREPARED FOR OUR ARTISTS
CATERING - AREA ON THE SECOND FLOOR

FIND IN THE STARTER PACKAGES
SATURDAY AND SUNDAY LUNCH VOUCHERS

vip room OF COURSE HE WILL BE A POWERFUL VIP
ROOM WITH LOCAL ALCOHOL AND SOME SNACKS

WE COOPERATE WITH TWO HOTELS IN OPOLE
PROVIDE THE PASSWORD TATTOO EXPO WHEN 
BOOKING AND YOU WILL DEFINITELY GET A GOOD PRICE

DeSilva PREMIUM OPOLE

tel. 77 540 70 00

please book your rooms yourself - both hotels are located in the center.
Of course, these are not the only hotels in Opole - in case of problems, 
we will help you find accommodation.

MERCURE OPOLE

tel. 77 451 81 09



before party ?

after party ?

Żeby zmyć z siebie trudy podróży, 
zapraszamy na before party do
Ministerstwa Śledzia i Wódki
na Opolskim rynku. Zaczynamy
po zmroku i tradycyjnie nie wszyscy
zaczną tatuować w sobotę rano.

BĘDZIE MOCNY WEEKEND
WIDZIMY SIE W OPOLU

#TATTOOEXPOOPOLEMELANZEMROKU

ABY PODSUMOWAĆ SOBOTNIĄ RYWALIZACJĘ, ZOSTAJEMY W DOMU EXPO
PO ROZDANIU NAGRÓD ABY ŚWIĘTOWAĆ ZWYCIĘSTWA, DJ LIQUID
NA PEWNO ZE SCENY ZACHĘCI NAS DO PLĄSÓW



before party ?

after party ?

To wash away the hardships of the journey,
we invite you to the before party to
The Ministries of Herring and Vodka
on the Opole market square. We begin
after dark and traditionally not all of you
will start tattooing on Saturday morning.

THERE WILL BE A PARTY WEEKEND
WE SEE YOU IN OPOLE

#TATTOOEXPOOPOLEMELANZEMROKU

TO SUMMARY THE SATURDAY COMPETITION, WE STAY AT THE EXPO HOUSE
AFTER THE PRIZES TO CELEBRATE VICTORIES, DJ LIQUID
FROM THE SCENE INVITE US TO DANCE AND PARTY



uwaga - nowa lokalizacja

opole

opole - ulica kępska 8
dom expo

dojazd od ulicy dojazd od ulicy 
budowlanychbudowlanych
dojazd od ulicy 
budowlanych

wjazd do domu expowjazd do domu expowjazd do domu expo

wejście wejście 
do obiektudo obiektu
wejście 
do obiektu

PPP

PPP
PPP

PPP

new location



opole - ulica kępska 8
dom expo

Dom Expo ma inną specyfikację i plan niż nasz poprzedni obiekt, z którym większość z was 

miała do czynienia na poprzednich edycjach. Dom Expo ma stałą zabudowę targową, są 

duże boxy ze ścianami częściowo ze szkła i płyt GK, czasami występują w nich dodatkowe 

podziały. Czasami na stanowiskach spotkacie ścianki na których powiesicie swoje banery 

za pomocą klamerek, będą też ścianki stałe do których również od góry można będzie się 

doczepić, ewentualnie wykorzystać taśmę dwustronną (tam gdzie będzie potrzebna - 

będzie dla was przygotowana, zarówno jak klamerki)



opole - ulica kępska 8
dom expo

To jest przykładowy rzut zagospadarowania parteru gdzie będzie miejsce dla większości artystów - plany 

jednak się dynamicznie zmieniają - także traktujcie to jako poglądową wskazówkę jak zbudowany jest obiekt i 

jak będa rozlokowani artyści. 

Ostateczny układ będziemy wyznaczać tuż przed EXPO, kiedy wynajmujący obiekt zapewni nas o 

dostępności danej powierzchni, dlatego nie pytajcie nas jeszcze gdzie będziecie.

Na stoisku na każdego artystę będą czekać dwa krzesła, stół mały (50x50), stół duży (100x100), kosz na 

śmieci, przedłużacz podpięty do prądu (dobrze wziąć jeden swój na zapas). Dodatkowo papier, woda, 

pojemnik na igły, worki na śmieci.



godziny pracy

Piątek

Możliwe jest zainstalowanie się na stoisku
w godzinach 18.00-22.00, zastrzegamy sobie możliwość
braku przygotowania danego stoiska w tych godzinach,
gdyż montaż czasami przeciąga się do godzin nocnych, 
ale mamy nadzieję, że wieczorem będzie już wszystko gotowe.

Po godzinie 22.00 przenosimy się w większości na Before Party
i jeśli montaż zostanie zakończony - a tak planujemy - hala
Dom Expo będzie zamknięta.

Sobota

Wejścia artystów od godziny 8.30, wejście modeli i zwiedzających
od godziny 9. Możliwe jest wejście modela o 8.30 jedynie w 
obecności artysty.

Niedziela

Wejście artystów, modeli i zwiedzających od godziny 9.00.



working hours

Friday

It is possible to install at the booth
from 6.00 p.m. to 10.00 p.m., but we reserve the right
to not prepare a given booth during these hours,
as the assembly sometimes stretches to the night.

After 22.00 we mostly move to the Before Party
and if the assembly is completed - and this is how we plan - the hall
Dom Expo will be closed.

Saturday

Entry of artists from 8.30 am, entry of models and visitors
from 9 am. It is possible for a model to enter at 8:30 am only with
the artist's.

Sunday

Entry of artists, models and visitors from 9.00 am.



more information
always on

tattoo-expo.pl
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