Orta ve Doğu Avrupa’da fuar
sektörünün önde gelen liderlerinden
Targi Kielce sizleri davet eder
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Targi Kielce www.targikielce.pl Orta ve Doğu Avrupa'da fuar endüstrisinin en büyük ikinci merkezi (Uluslararası
Fuar İstatistik Birliği CENTREX göre).

Profesyonel iş toplantılarının merkezi
Dünya çapında 60 ülkeden katılımcı ve ziyaretçi
Sektör yenilikleri
Uluslararası uzmanlar
36 000 m2’lik toplam yüzölçümüne sahip 7 modern fuar alanı
54 000 m2 dış fuar sergi alanı
19 toplantı salonuna sahip modern konferans merkezi
Her yıl düzenlediğimiz etkinlik sayısı:
70 fuar organizasyonu
700 konferans, kongre, seminer

Endüstriyel B2B etkinliklerinin organizasyonu alanında uzmanız. Bunların arasında makine, plastik, inşaat, enerji,
tarım, savunma yeni teknolojiler ve diğer fuar etkinlikleri bulunmaktadır.

MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Avrupa’da Paris ve Londra'nın ardından üçüncü en büyük savunma
sanayi fuarıdır. Daha fazla bilgi için
http://www.targikielce.pl/en/24th-international-defence-industry-exhibition-mspo,8736.htm

Sanayi Baharı
Pnömatik, metal işleme, lazer teknolojisi, kaynak teknolojisi ve korozyon teknolojisi kapsamında en son ekipman
ve teknolojilerin tanıtımları ve ayrıca Sanallaştırma Süreci; PNEUMATICON, STOM-TOOL, STOM-BLECH &
CUTTING, STOM-LASER WELDING, EXPO-SURFACE ve WIRTOPROCESSES Daha fazla bilgi için
http://www.targikielce.pl/en/10th-sheet-metal-processing-and-cutting-fair-stom-blech-cutting,10782.htm
PLASTPOL – Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı
Avrupa'nın bu alanda en iyi organizasyonlarından biridir. En yeni makine ve üretim hatlarının dinamik tanıtımları.
Daha fazla bilgi için
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http://www.targikielce.pl/en/21st-international-fair-of-plastics-and-rubber-processing-plastpol,11914.htm
AGROTECH – Uluslararası Tarım Teknolojileri Fuarı
Tarım sektöründe Polonya'da fuar alanlarında gerçekleştirilen en büyük organizasyon. Çok sayıda sanayi
toplantısı ve konferansların gerçekleştirildiği ve en son tarım ekipmanlarının tanıtıldığı etkinlik. Fuar, Avrupa
Tarım Fuarları Federasyonu’nun bir üyesidir Daha fazla bilgi için
http://www.targikielce.pl/en/23rd-international-fair-of-agricultural-techniques-agrotech,10545.htm
HORTI-TECH - Meyve ve Sebze Teknolojileri Fuarı
Geniş bir eğitim kursu ve konferans yelpazesi ile bir araya getirilmiş özel bahçe ekipmanlarının profesyonel
tanıtımı. Daha fazla bilgi için
http://www.targikielce.pl/en/the-fruit-and-vegetable-production-technology-expo-horti-tech,12350/the-fruit-and-v
egetable-production-technology-expo-horti-tech,12350.htm

Tüm etkinlikleri görüntüle http://www.targikielce.pl/en/
Gelin, görün, kalın
Sorunsuz ulaşım
200 km'lik mesafede 7 havaalanı, karayolu ile rahat ulaşım
Kielce ve çevresinde cazip konaklama imkanları

Bize ulaşın
İletişim biuro@targikielce.pl
Tel. + 48 41 365 12 22
Facebook'ta paylaş
Arkadaşına gönder
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