57. MEZINÁRODNÝ

VEĽTRH STAVEBNÍCTVA
A ZARIADENIA INTERIÉROV

Bielsko-Biała

BIELSKO-BIAŁA, 13.-15.03.2020
Veľtrh organizovaný už takmer 30 rokov na
poľsko-česko-slovenskom pohraničí! Je to najväčšia
odborná udalosť v južnom Poľsku.
Poslaním veľtrhu je zviditeľnenie moderných stavebných
techník a tiež propagovanie energetickej efektivity v
stavebníctve.
Veľtrh systematicky zatraktívňuje a rozširuje svoju ponuku,
pričom získava čím ďalej tým väčší záujem vystavovateľov
a návštevníkov.

Na minuloročnom veľtrhu:
• viac ako 240 vystavovateľov, inovácie a najnovšie
stavebné techniky,
• o 20 % vyšší počet návštevníkov, vrátane hostí z Česka,
Slovenska a Rakúska,
• nové iniciatívy a atraktívne akcie

VÝHODY ÚČASTI NA VEĽTRHU
Prezentovanie ponuky firmy viac ako 8 000 návštevníkom
z Poľska, Česka a Slovenska
Nové obchodné kontakty, priame individuálne stretnutia so
zástupcami firiem z európskych štátov.

SEMINARIUM DOM CIEPŁY I PRZYJAZNY
pre budujúcich alebo plánovacích výstavbu

VEĽTRŽNÉ INFORMÁCIE
Veľtrh sa uskutoční vo výstavnej a športovej hale v Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26
Predpokladaná účasť cca 240 poľských a zahraničných vystavujúcich firiem
2
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Výstavná plocha 6 000 m v hale a 2 000 m na vonkajších plochách
Veľtrh predstavuje investíciu prinášajúcu vyšší predaj po nasledujúce mesiace a roky.

PONUKA SOPK Žilina
SOPK Žilina, Slovensko-poľská obchodná komora v spolupráci s výstaviskom ASTRA Bielsko-Biala ponúka len pre členov SOPK Žilina
2
a SPOK možnosť vystavovať na veľtrhu v Bielsko-Biala zdarma v stánku SOPK Žilina, SPOK s rozlohou 12m - max. 2 firmy.
Výstava je zameraná na všetky druhy stavebných materiálov, moderné technológie v stavebníctve, energetickú efektívnosť.
V prípade záujmu sa môžete výstavy aktívne zúčastniť a vystavovať v spoločnom stánku pod hlavičkou SOPK Žilina, SPOK alebo
nám môžete zaslať vaše propagačné materiály. Náklady na dopravu, prípadne ubytovanie si hradia účastníci sami.
Viac informácií o výstave na www.targibielskie.pl
V prípade záujmu o účasť v spoločnom stánku prípadne prezentáciu formou Vašich prezentačných materiálov nás prosím
informujte do 10.3.2020.
Kontakt: Róbert Vydra, Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Slovensko-poľská obchodná komora,
T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, M: 0949 727 801, zahrza@za.scci.sk

