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Salon Nagrobków – już 2-4 czerwca podczas
Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej

NECROEXPO 2017.

Kompleksowy zakres usług pogrzebowych, to nie tylko gwarancja profesjonalnej obsługi pogrzebowej
w zakresie m.in. związanych z pochówkiem formalności, ale coraz częściej także kwestie związane
z wyborem i zakupem nagrobka. Podążając za zmianami na intensywnie rozwijającym się rynku usług
pogrzebowych, zapraszamy na premierową edycję Salonu Nagrobków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych wystawców, podjęliśmy się poszerzenia oferty targów, by uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
W ciągu ostatnich lat wystawa zyskała miano największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie
Środkowo – Wschodniej, targów pogrzebowych i cmentarnych. W naszym kraju może ona poszczycić się
również największą liczbą branżowych zwiedzających. NECROEXPO odwiedzają goście z blisko 20 krajów
całego świata. W Targach Kielce organizowana jest co dwa lata, a towarzyszy jej największa w Polsce
Giełda Używanych Karawanów i Melexów.
Premiery nowych modeli trumien, urn, nowoczesne systemy komputerowe do obsługi pogrzebów
czy zarządzania cmentarzami, to zaledwie kilka z ciekawostek i nowości, jakie można zobaczyć
w Targach Kielce. Swoje produkty zaprezentują także wiodący producenci innych akcesoriów związanych
z obrządkiem pogrzebowym. Wystawa jest jedną z niewielu okazji w kraju do zapoznania się
z kompleksową ofertą branży pogrzebowej: począwszy od usług transportowych, poprzez prowadzenie
ceremonii pogrzebowych, a na projektowaniu, utrzymaniu oraz administracji cmentarzy kończąc.
Tegoroczna edycja wzbogacona została o Salon Florystyczny i Salon Nagrobków. Poszerzenie oferty
targów, wynika przede wszystkim z troski o naszych wystawców i chęci zapewnienia usług
na najwyższym światowym poziomie.
Salon Nagrobków, jest zatem doskonałą okazją na prezentację oferty producentów i dystrybutorów
nagrobków oraz właścicieli zakładów pogrzebowych, którzy chcieliby poszerzyć ofertę swoich usług.
Zapraszamy do udziału i współtworzenia Salonu, który ma szansę stać się nieodłącznym elementem
jednej z największych wystaw poświęconych branży pogrzebowej w Europie.
Zapraszamy!
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