Pozývame Vás na stretnutie výrobcov, investorov a projektantov
Najväčšie podujatie v oblasti stavebníctva

54. Medzinárodný veľtrh stavebníctva JESEŇ 2018
patronát:
Ministerstvo infraštruktúry, Primátor Bielska-Białej
Pozývame členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovensko-poľskej obchodnej komory
k účasti na veľtrhu v Bielsko - Biala, Poľsko. Pre členov SOPK, SPOK ponúkame špeciálne
podmienky.
Samostatný stánok so zľavou 50%. Napríklad stánok 9 m2 (3m x 3m) za cenu 270 euro, 12 m2 (3m x 4m)
za cenu 360 euro.
INFORMÁCIE O VEĽTRHU
Veľtrh je organizovaný už 27 rokov na česko-poľsko-slovenskom pohraničí a je jedným s najväčších
obchodných podujatí v južnom Poľsku. Poslaním veľtrhu je šírenie moderných stavebných techník, ako aj
podpora energetickej účinnosti v budovách.
Miesto biznisových stretnutí pre firmy, výmena skúsenosti, kontakty, osobnosti a odborníci z oblasti
stavebníctva.
Rozsiahla sieť kontaktov, rozvinutých počas organizácie veľtrhov, národní a medzinárodní partneri
prispievajú k úspechu celej akcie.
Prínosy účasti na veľtrhu:
Prezentácia ponuky Vašej spoločnosti pre viac ako 6000 návštevníkov z Poľska, Česka a Slovenska.
Získavanie nových kontaktov a obchodných zákazníkov, ako aj znalosti dôležitých trendov a tém.
Prestížne ocenenie v súťaži pre najlepšie inovatívne výrobky.
Medzinárodný veľtrh stavebníctva dáva možnosť nadviazať spoluprácu s podnikmi z Poľska, Česka,
Slovenska a Rakúska, získať nových biznisových partnerov a stálych presvedčiť o svojej hodnote na trhu.
Dlhoročná tradícia veľtrhu, prestížne patronáty a zaujímavé podujatia - vďaka tomu je veľtrh veľmi
populárny.
Počas každej edície na veľtrhu sa zúčastňuje veľký počet firiem, investorov a zákazníkov,
ktorých je vyše 6 000.
Vystavovateľom ponúkame profesionálnu organizáciu a všetky služby, ktoré pomôžu zviditeľniť a
spropagovať firmu.
Veľtrh sa koná spolu s 20. Veľtrhom vykurovacej techniky a inštalácii INSTALSYSTEM 2018.
Očakávame účasť približne 200 firiem z Poľska a zo zahraničia s oblasti stavebníctva,
inštalácie a pod.
Plocha výstavy - približne 5 000 m² haly a 1500 m² na vonkajšej plochy
Kontakt:
Eugeniusz Kropka
Prezes Biura Promocji i Wystaw Astra – Organizator targów
tel. Kontaktowy: +48 510 252 808, ekropka@targibielskie.pl
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