Informacja prasowa
29.11.2011, Poznań

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE
23-26.04.2012, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Zainstaluj się w Poznaniu na targach INSTALACJE
Apetyt na przyszłoroczną edycję targów INSTALACJE stale rośnie. Swój udział potwierdziła juŜ ponad
połowa spośród wystawców poprzedniej edycji targów. Profesjonalni zwiedzający zainteresowani
najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w branŜy instalacyjnej, którzy w dniach 23-26 kwietnia
2012 odwiedzą Międzynarodowe Targi Poznańskie, będą mogli zapoznać się z ofertą wystawców
m.in. z Włoch, Niemiec, Polski, Szwecji, Ukrainy, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii.
Ekspozycji wystawców towarzyszyć będą III Mistrzostwa Polski Instalatorów, przestrzeń dedykowana
rozwiązaniom ekologicznym, nie zabraknie równieŜ dizajnerskich inspiracji dla architektów w ramach „Strefy
Architekta”. W bezpośrednim sąsiedztwie targów INSTALACJE odbędą się równieŜ Targi Ciepła Systemowego
TCS, Międzynarodowe targi Kominkowe KOMINKI oraz Międzynarodowe Targi BranŜy Wodno-Kanalizacyjnej
WODOCIĄGI. Razem wydarzenia te stworzą doskonałą okazję do poznania kompleksowej oferty związanej
z wykonywaniem wszelkiego typu prac instalacyjnych bazujących na nowoczesnych technologiach, poznania
aktualnych trendów, technologii i nowości produktowych w najwaŜniejszych sektorach związanych z rynkiem
instalacyjnym.
Ekspozycja wystawców oraz wydarzenia towarzyszące zostaną zlokalizowane w następujących pawilonach:
•
•
•
•
•

Pawilon 3
targi WODOCIĄGI oraz technika sanitarna prezentowana na targach INSTALACJE
Pawilon 3A
wentylacja i klimatyzacja
Pawilon 4
III Mistrzostwa Polski Instalatorów, Karczma Instalatorów, strefa R-Energia
Pawilon 5
technika grzewcza, targi TCS
Pawilon 9
targi KOMINKI

Tegorocznej edycji dobrze wróŜą statystyki targów z roku 2010, kiedy odbywające się w tym samym czasie targi
INSTALACJE, WODOCIĄGI, KOMINKI odwiedziło 30.000 gości, znacznie więcej niŜ w latach ubiegłych.
Rekomendacją dla niezdecydowanych niech będzie równieŜ systematycznie wzrastająca liczba wystawców
– w roku 2010 było ich blisko 1000 oraz międzynarodowy charakter ekspozycji – ofertę prezentowali
przedstawiciele 21 państw.

PrestiŜ i uznanie w nowej odsłonie
JuŜ pierwszego dnia targów podczas uroczystej Gali Nagród wręczone zostaną najcenniejsze trofea
Międzynarodowych Targach Poznańskich – Złote Medale – przyznawane najlepszym produktom prezentowanym
na targach medycznych juŜ od ponad 20 lat. Podczas Gali zostaną przyznane równieŜ statuetki Acanthus Aureus
za stoiska targowe najlepiej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.

W roku 2012 organizatorzy targów INSTALACJE przedstawią po raz pierwszy nowe oblicze konkursu o Złoty
Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Liczne zmiany w formule wiąŜą się nie tylko z odświeŜonym
wizerunkiem medalu, ale przede wszystkim z całym pakietem unikatowych korzyści, na które liczyć mogą
laureaci konkursu. Podstawową innowacją jest znacznie wcześniejszy termin wyłaniania laureatów. Lista
produktów nagrodzonych Złotym Medalem znana będzie juŜ na kilka tygodni przed rozpoczęciem targów. Laureat
Złotego Medalu otrzyma Pakiet medalisty - komplet materiałów promocyjnych do wykorzystania w kampaniach
promocyjnych firmy. Produkty nagrodzone Złotym Medalem prezentowane będą na ekskluzywnym stoisku
zlokalizowanym w centrum ekspozycji targowej - Strefa Mistrzów. Nowością jest takŜe konkurs „Złoty Medal –
wybór konsumentów” – w Internecie i w Strefie Mistrzów profesjonaliści będą mogli oddawać głosy na
najlepszy produkt spośród laureatów Złotego Medalu. Gwarantem jakości nagrodzonych produktów będzie
renomowane jury, w skład którego wchodzić będą eksperci z branŜy. Firmy zainteresowane udziałem w
konkursie o Złoty Medal MTP powinny przesłać zgłoszenie w terminie do 31 stycznia 2012 r.
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