19. ODBORNÝ

VEĽTRH VYKUROVACEJ TECHNIKY
A ZELENÝCH ENERGIÍ

Bielsko-Biała

19. VEĽTRH „INSTAL-SYSTEM 2017"

Ponuka veľtrhu vychádza z potrieb trhu a teší sa dôvere

Inštalačný veľtrh INSTAL-SYSTEM je najväčšou udalosťou

profesionálov, ktorí vo veľkej miere navštevujú vždy ďalšie

v južnom Poľsku zameranou na oblasť inštalácie, vykurovania

ročníky veľtrhu.

a sektora obnoviteľných zdrojov energie.

Pre získanie čo najväčšieho záujmu firiem a odbornej verejnosti

Poslaním veľtrhu je propagovať a šíriť moderné vykurovacie

podnikáme intenzívnu a dlhodobú propagačnú činnosť, kde

techniky, systémy získavania zelených energií, energetickú

pozývame zástupcov oborov a dodávateľov.

efektivitu

VÝHODY ÚČASTI NA VEĽTRHU
Prezentovanie ponuky firmy viac ako 7 000 návštevníkom
z Poľska, Česka a Slovenska
Nové obchodné kontakty vďaka účasti na kooperačnej burze –
priame individuálne stretnutia so zástupcami firiem z európskych
štátov.
Prestížne ceny vo veľtržnej súťaži pre najlepší, inovatívne
výrobky a technológie.

тиш

VEĽTRŽNÉ INFORMÁCIE
Hlavnou témou jesenného ročníka veľtrhu je
ENERGETICKY INOVATÍVNY DOM
teda ekonomicky a energeticky efektívny, ktorý zaistí
vysokú kvalitu života obyvateľov a nízke prevádzkové
náklady.
Táto téma bude realizovaná pomocou expozície
vystavovateľov, rovnako ako aj špeciálnych konferencií
workshopov, ktoré veľtrh doprevádzajú.

Veľtrh sa uskutoční vo výstavnej a športovej hale v Bielsko-Biała, ul.
Karbowa 26
Výstavná plocha 5 000 m2 v hale a 1 500 m2 na vonkajších plochách
Veľtrh sa koná zároveň s Medzinárodným veľtrhom stavebníctva
„Jeseň 2017“
V rámci oboch týchto udalostí predpokladáme účasť 240 firiem a
7000 návštevníkov veľtrhov
Veľtrh predstavuje investíciu prinášajúcu vyšší predaj po nasledujúce
mesiace a roky. Dovoľujeme si Vás pozvať k spolupráci a účasti na
veľtrhu.

52. MEZINÁRODNÝ

VEĽTRH STAVEBNÍCTVA
A ZARIADENIA INTERIÉROV

Bielsko-Biała

BIELSKO-BIAŁA, 22.-24.09.2017
52. MVS „JESEŇ 2017"
Veľtrh organizovaný 25r. 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 tohtoročnom jarnom veľtrhu:
• viac ako 240 vystavovateľov, inovácie a najnovšie
stavebné techniky,
• o 25 % vyšší počet návštevníkov, vrátane hostí z Česka,
Slovenska a Rakúska,
• nové iniciatívy a atraktívne akcie

VÝHODY ÚČASTI NA VEĽTRHU
Prezentovanie ponuky firmy viac ako 7 000 návštevníkom
z Poľska, Česka a Slovenska
Nové obchodné kontakty vďaka účasti na Kooperačnej burze priame individuálne stretnutia so zástupcami firiem
z európskych štátov.

Hlavnou témou jesenného ročníka veľtrhu je
ENERGETICKY INOVATÍVNY DOM
teda ekonomicky a energeticky efektívny, ktorý zaistí
vysokú kvalitu života obyvateľov a nízke prevádzkové
náklady.
Táto téma bude realizovaná pomocou expozície
vystavovateľov, rovnako ako aj špeciálnych konferencií
workshopov, ktoré veľtrh doprevádzajú.

VEĽTRŽNÉ INFORMÁCIE
Veľtrh sa uskutoční vo výstavnej a športovej hale v Bielsko-Biała,
ul. Karbowa 26

• Predpokladáme účasť cca 240 poľských a zahraničných firiem
• Výstavná plocha 5 000 m2 v hale a 1 500 m2 na vonkajších plochách
• Veľtrh sa koná zároveň s Veľtrhom vykurovacej techniky a zelených
energií „INSTAL-SYSTEM 2017"
Veľtrh predstavuje investíciu prinášajúcu vyšší predaj po nasledujúce
mesiace a roky. Dovoľujeme si Vás pozvať k spolupráci a účasti na
veľtrhu.

