
 
Polskie Stoisko Narodowe po raz trzeci  
 

W kwietniu po raz kolejny odbyły się Targi Branży Pogrzebowej Tanexpo. Branża pogrzebowa 
Włoch i dużej części Europy spotyka się  w Bolonii systematycznie co 2 lata. Dwuletnia przerwa  
pomiędzy targami to dobry okres na podsumowanie działania firmy, a także moment by pomyśleć o 
przyszłości i strategii działania 

.  
Poniżej spróbuję w kilku zdaniach podsumować tegoroczne TANEXPO.  
 

Miejsce targów – Bologna Fiere, Organizator – Stowarzyszenie Włoskich Producentów Artykułów 
Pogrzebowych i Akcesoriów Cmentarnych Tanexport, 200 wystawców w 3 halach, blisko 17 000 
zwiedzających z całej Europy.  
   

Po raz trzeci Targi Kielce i Polska Izba Pogrzebowa zorganizowały podczas Tanexpo – 
Polskie Stoisko Narodowe.   

 

       
       

 
W tym roku nasz kraj  reprezentowały firmy Prima-Tech i Faktor, a także Polska Izba 

Pogrzebowa i Targi Kielce S.A. – organizatorzy targów NECROEXPO w Kielcach. 
 

                     
 
 

Firma Prima-Tech prezentowała w tym roku m.in. nowy model kapsuły transportowej, 
udoskonalone wózki, oraz hit targów nosze transportowe z sakwą.  

 
Czym nowy model różnił się od poprzedniego oraz dlaczego nosze okazały się hitem 

targów? - zapytałem Pana Jerzego Rott, współwłaściciela firmy Prima-Tech z Poczesnej 
k/Czestochowy oraz największego polskiego portalu z akcesoriami funeralnymi - www.funeralne.com. 
Prima-Tech S.C. 

 
Nowa kapsuła wykonana jest z materiału który jest bardziej odporny na uszkodzenia 

mechaniczne. Dodatkowo wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty które ułatwiają transport. 
Nosze transportowe z sakwą składają się z dwóch elementów z których można korzystać 

osobno- noszy oraz dopinanej sakwy. Specjalnie dobrany materiał do tego modelu noszy 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz łatwym utrzymaniem w czystości. 

 
 



 
Czy były to produkty konkurencyjne w porównaniu do innych prezentowanych na tych 

targach? 
 
Przez trzy dni targów nasze stoisko było tak oblegane przez klientów, że nie mieliśmy okazji 

dokładnie zapoznać się z ofertą firm wystawiających się na targach. Z informacji które przekazali 

nam klienci można stwierdzić, że tak szeroką ofertę wózków i noszy transportowych znaleźli dopiero 

na naszym stoisku. 

 
Czy weźmiecie Państwo udział po raz kolejny w targach za pośrednictwem Polskiego 

Stoiska Narodowego?   
 

Myślę, że tak. Dobra współpraca z Targami Kielce oraz PIP i doświadczenie związane z 

wystawianiem się na targach funeralnych sprawia, że jest to niemal pewne. Poprzez udział w targach 

zagranicznych nasze produkty cenione są przez klientów z całej Europy za wysoką jakość i rozsądną 

cenę. 

 

        
 
 
Firma Prima-Tech, swoją ofertę wzbogaciła w tym roku także, o eleganckie mosiężne 

lichtarze. Do tych lichtarzy zaproponowała świece na olej, do złudzenia przypominające świece 
parafinowe. 

 
Po raz pierwszy na targi Tanexpo do Bolonii zgłosiła się firma Faktor. 
 
Faktor, to przedsiębiorstwo, które w ofercie posiada sztuczne kwiaty cięte, bukiety, rośliny 

zielone i kwitnące, pnącza, drzewka, a także dodatki kwiatowe i kompozycje. Wśród propozycji firmy 
znajduje się także największy wybór główek kwiatowych do dekoracji wiązanek i wieńców.  

 
Dzięki takiemu asortymentowi stoisko firmy Faktor było najbarwniejszym na całych targach. 

Dekoracje ze zgrabnych wiązanek, różnych rodzajów kwiatów, bukietów, a także eleganckich roślin w 
donicach wywarły ogromne wrażenie na zwiedzających. Sztuczne rośliny Firmy Faktor do złudzenia 
przypominają żywe. To produkty z najwyższej półki jeśli chodzi o tego typu asortyment.  

 
Na uwagę zasługuje fakt, iż na całych targach w Bolonii było jeszcze tylko jedno stoisko ze 

sztucznymi roślinami. Z satysfakcją można stwierdzić zatem, że europejską branżę sztucznych 
kwiatów na Tanexpo reprezentowały tylko 2 firmy, przy czym jedna była z Polski i współtworzyła 
Polskie Stoisko Narodowe.  

http://www.kwiatysztuczne.pl/galazki-dlugie/
http://www.kwiatysztuczne.pl/bukiety/
http://www.kwiatysztuczne.pl/rosliny-zielone/
http://www.kwiatysztuczne.pl/rosliny-zielone/
http://www.kwiatysztuczne.pl/rosliny-kwitnace/
http://www.kwiatysztuczne.pl/pnacza/
http://www.kwiatysztuczne.pl/drzewa/
http://www.kwiatysztuczne.pl/dodatki-kwiatowe/
http://www.kwiatysztuczne.pl/kompozycje/
http://www.kwiatysztuczne.pl/glowki-kwiatowe/


 

              
 
O to jakie korzyści przyniósł firmie Faktor udział w tegorocznych targach w Bolonii 

zapytałem Pana Wojciecha Gęsinę – Właściciela firmy:  
 
Targi w Bolonii umożliwiły nam nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami z 

kilku europejskich państw. Mieliśmy okazję spotkać się również z obecnymi klientami, krajowymi i 
zagranicznymi, już zaopatrującymi się w kwiaty sztuczne w naszej firmie. 
 
Czy tylko Włosi byli gośćmi na Pana stoisku? 
 

Włosi jako gospodarze TANEXPO 2014 byli najliczniejszą grupą odwiedzających, jednakże 
zainteresowanych naszą ofertą było wielu nowych klientów z różnych regionów Europy. 
Rozmawialiśmy z nabywcami z takich państw jak Rumunia, Węgry, Słowacja, Rosja, Łotwa oraz z 
Zachodu, np. Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Portugalii. 

 
Jak ocenia Pan Włochy jako rynek zbytu dla swojej oferty? 
 

Odwiedzający nas Włosi byli zaskoczeni naszą szeroką ofertą i niskimi cenami. Jedyną barierą 
jest odległość, która utrudnia osobiste odwiedziny w siedzibie naszej firmy w Piorunowie, k.Błonia, 30 
kilometrów od Warszawy. Jednakże oferta naszego sklepu internetowego w wielu językach, 
możliwość dokonywania zakupów on-line, szybka wysyłka towaru, otwiera nam możliwości podobne 
do istniejących już na naszym rynku. Wierzę, że liczba transakcji z zagranicznymi klientami po  tej 
edycji targów wzrośnie, a to było naszym celem, kiedy wystawiliśmy swoją ofertę firmy na  
TANEXPO '14. 

 

         
 

 
 



 
Przez wszystkie targowe dni ruch na Polskim Stoisku Narodowym był duży. Tłumaczki polsko-
włoskie niemal bez przerwy tłumaczyły rozmowy biznesowe i prezentowały oferty polskich firm 
Włochom i nie tylko. Efekty tych spotkań z pewnością poznamy już wkrótce, kiedy to kontakty 
pozyskane na targach zaowocują konkretnymi zamówieniami i sprzedażą. Jednak już na samych 
targach nasi wystawcy dobili wielu intratnych transakcji wysprzedając niemal wszystkie produkty 
ekspozycyjne, jakie zabrali ze sobą na wystawę.  
 

Spacerując po wystawie nie sposób było nie zauważyć pomysłowych produktów. Królowały 
nowe wzory i niecodzienny design. Moją uwagę zwróciły m.in. trumny  wyłożone bardzo oryginalnymi 
tkaninami. Pojawiły się materiały w brązowe łaty, a także puszyste tkaniny z długim włosiem. 
Nowością były biało-czarne wzory do złudzenia przypominające Dalmatyńczyka. Niewątpliwą 
atrakcją była także ręcznie polerowana, wykończona 14 karatowym złotem trumna z brązu. 

 
 

                                 
 
 

Pobyt na Tanexpo, w Bolonii obfitował w głównej mierze w atrakcje biznesowe. Firmy Polskie 
wyjechały z targów z nowymi kontaktami, a przede wszystkim z dużymi nadziejami że, kontakty 
nawiązane na wystawie przełożą się na realne zamówienia w okresie do następnych targów czyli do 
NECROEXPO w Kielcach w 2015 roku.   
  

Zachęcam Państwa również do wzięcia udziału w kolejnych edycjach pogrzebowych targów 
zagranicznych, na których stanie Polskie Stoisko Narodowe. Udział w takim przedsięwzięciu to 
reklama firmy na europejskim rynku nie wiążąca się z dużymi kosztami. Profesjonalna oferta 
wyjazdu, jaką gwarantują Targi Kielce i PIP zawiera m.in. reprezentowanie firm w załatwianiu 
formalności i budowaniu stoisk. Dzięki dobrej współpracy z włoskim organizatorem targów ceny za 
wspólny udział w wystawie są korzystnie rabatowane. Ponadto nasze organizacje gwarantują 
Państwu bezpłatne usługi tłumaczy przez wszystkie dni targowe. 
 

Zapraszam także Państwa gorąco do Targów Kielce za rok na NECROEXPO 2015.      


