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TARGI KIELCE

IV MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA I TARGI
PRODUCENTÓW MAREK WŁASNYCH

FUTURE PRIVATE LABELS POLAND & CEE
IV Międzynarodowa Konferencja i Targi Producentów
Marek Własnych

POZNAJ PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW,
ROZWIŃ SWÓJ BIZNES!
Polski rynek marek
własnych jest niezwykle
ciekawy - na tle innych
europejskich krajów
rozwija się dynamicznie.

wraz z merytoryczną konferencją, stanowią okazję do właściwego rozpoznania rynku i jego specyfiki oraz nawiązania konkretnych handlowych kontaktów.

Warto poznać jego potencjał, być z nim

Polscy klienci darzą marki własne coraz większym zaufaniem. Już 75 procent
Polaków ceni produkty private labels.

na bieżąco, bowiem stanowi wielką
szansę na biznes dla producentów marek własnych. Szczególnie oferujących
produkty innowacyjne, a także poszukiwane przez sieci handlowe artykuły wytwarzane regionalnie lub/i z certyfikacją
pochodzenia. Targi Future Private Labels Poland & CEE 2017 w Kielcach,

Wpływa to na wzrastającą sprzedaż tych
produktów w wielu sieciach handlowych,
które wciąż poszukują nowych producentów, rozwijają swą rynkową aktywność w różnych segmentach rynku marek własnych. Dziś udział wolumenowy
produktów private labels w polskim rynku stanowi 36 procent i wciąż rośnie.

Targi to dobra okazja do spotkania przedstawicieli
sieci handlowych

CO PRODUCENCI POWINNI WIEDZIEĆ
O POTRZEBACH POLSKIEGO RYNKU?
Regionalne smaki i niestandardowe
pomysły poszukiwane!
- Private labels w Polsce nie są już
wyłącznie tanim odpowiednikiem produktów markowych. Sieci handlowe,
w walce o zaufanie, lojalność konsumentów i wizerunek samej firmy, tworzą
coraz bardziej wyszukane i zaawansowane strategie marek własnych. Opracowując asortyment oraz design swoich
produktów nie kopiują znanych marek
– teraz tworzą swoją historię, często
zagrażając nawet znanym brandom.
W tym etapie u zagranicznych producentów poszukujemy produktów innowacyjnych, jakich nie proponują rodzi-
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mi wytwórcy marek własnych – ocenia
Dorota Kałowska, ekspert polskiego
rynku private labels z firmy Cobalt Spark
oraz współorganizator IV Future Private
Labels Poland & CEE w Targach Kielce. - Polski klient chce być zaskakiwany różnorodnością i zmiennością oferty.
Polacy bardzo cenią sobie również wiarygodność i odpowiedzialność producentów. Wśród poszukiwanego asortymentu, intensywnie rozwijanego przez
sieci handlowe, są między innymi oryginalne produkty spożywcze, pochodzące
z różnych części świata, oraz specjały
regionalne, najlepiej z certyfikacją pochodzenia.

W Polsce jest również rynek dla produktów niestandardowych, przełamujących dotychczasowe koncepcje i to
również jest pole do popisu dla zagranicznych producentów marek własnych
– dodaje ekspert. – Poszukujemy nowych kompozycji smaków, ciekawych i wygodnych konceptów opakowań. Bardzo dynamicznie rozwija się
również w Polsce segment żywności
gotowej do spożycia (ready to eat),
żywności typu ‘ready to go’ oraz niskoprzetworzonych półproduktów.

FUTURE PRIVATE LABELS POLAND & CEE
TO PIERWSZE WYDARZENIE W 100%
POŚWIĘCONE MARKOM WŁASNYM

Czy wiesz, że…
- Według analityków DM PKO BP, rynek FMCG w Polsce wart jest 255 mld
PLN. Szacuje się, że w tym roku urośnie o 4,3 procent.
- W Polsce działają 4 sieci dyskontowe: Biedronka, Lidl, Netto, Aldi. Ich
sprzedaż rosła w ciągu ostatnich 5 lat
w średniorocznym tempie 16 procent
CAGR (Compound Annual Growth
Rate, Skumulowany roczny wskaźnik
wzrostu), podczas gdy powierzchnia zwiększała się w tempie 11 proc.
CAGR, a liczba sklepów rosła w tempie 10 proc. CAGR.
- Segment premium marek własnych
rozwija się dynamicznie, co stanowi
szansę dla dostawców zagranicznych,
oferujących dobre jakościowo produkty.

Najbliższa edycja programu Future Private Labels Poland & CEE przebiegać będzie pod hasłem INNOWACJI

Targi Kielce, drugi
ośrodek wystawienniczy
Europy ŚrodkowoWschodniej, odwiedzany
rocznie przez blisko 250
tysięcy zwiedzających,
zaprasza na kompleksowe
wydarzenie poświęcone
markom własnym.

Podczas ubiegłorocznej, trzeciej już edycji targów Future Private Labels Poland
& CEE, zaprezentowały się firmy z: Niemiec, Włoch, Litwy, Białorusi, Grecji, Węgier, Ukrainy oraz Polski. Tak jak targi
w Amsterdamie są prekursorem trendów
branży private labels dla Europy i świata,
tak targi Future Private Labels Poland &
CEE w Targach Kielce spełniają tą rolę
dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Najbliższa edycja programu Future Private Labels Poland & CEE przebiegać będzie pod hasłem INNOWACJI, realizowanych przez właścicieli marek własnych,
na poziomie produktów i nowoczesnych
narzędzi strategicznych. Przesłanie kolejnej edycji FPL, odnoszące się do ciekawych i nowych produktów, daje wszystkim dostawcom private labels przepustkę
do wyjątkowej promocji i zaistnienia na
polskim oraz na zagranicznych rynkach.

ZAPRASZAMY DO
TARGÓW KIELCE
25-26 PAŹDZIERNIKA
2017.

Targi Kielce mają doskonałą infrastrukturę do organizacji tego typu wydarzeń
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MARKI WŁASNE W POLSCE
- PERSPEKTYWA NAJBLIŻSZYCH LAT

Dorota
Kałowska

Koordynator Projektu Future Private Labels, strateg
firmy Cobalt Spark i ekspert Polskiej Izby Hadlu.

W strefie inspiracji przygotowanej podczas ostatniej edycji Future Private Labels można było przyjrzeć się najnowszym trendom opakowań marek własnych

- Już nie tak dynamicznie
jak w latach poprzednich,
ale rynek marek własnych
w Polsce wciąż będzie
się rozwijał i umacniał –
ocenia Dorota Kałowska,
koordynator programu
FUTURE PRIVATE
LABELS, realizowanego
przez Targi Kielce.
- Współpracując z sieciami handlowymi
od ponad 10 lat miałam okazję z bliska
obserwować, jak zmieniał się sposób
zarządzania markami własnymi. Od
produktów pierwszej ceny, rozwijanych
w kategoriach „commodity”, aż po
tworzenie silnych marek, zagrażających
nawet znanym brandom, z którym mamy
do czynienia obecnie.
Jeszcze kilka lat temu marki własne upodabniały się do znanych brandów, by zachęcić klientów do zakupu. Dziś to produkty
sektora private labels stanowią duże wy-
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zwanie dla marek producenckich i poczynają sobie coraz śmielej. Ich największy
atut to wciąż niższa o 20-30% cena, ale to
tylko wierzchołek góry lodowej, o którą niejeden brand może się wkrótce roztrzaskać.

Kategorie niszowe
i premium
– Wszystko wskazuje na to, że marki własne w Polsce będą się rozwijać w kategoriach niszowych, bo trend ten przybiera
na sile. Uważam, że dalszy rozwój private
labels będzie następował również w segmencie premium - mówi Dorota Kałowska.
Już 75 procent badanych Polaków poprawnie potrafi zdefiniować, czym jest marka
własna. Polacy nie tylko pokochali marki
własne za ich niższą cenę. Darzą je również coraz większym zaufaniem. Jak wynika z badań przeprowadzonych z udziałem
polskich konsumentów przez agencję PMR
w 2015 roku, 19 procent badanych wskazało, że marki własne nie odbiegają jakością od produktów markowych. Najbardziej
kojarzone były wówczas produkty marek
własnych Biedronki, Lidla i sieci Carrefour.

Nowy etap dla marek
własnych w Polsce
- Marki generyczne i marki-imitacje to przeszłość, choć niektóre sieci w Polsce wciąż
realizują taką strategię. Większość jednak,
sięgając po kawałek segmentu private labels, chce budować i coraz częściej skutecznie buduje swój własny wizerunek,
stając się silną konkurencją dla brandów
producenckich. To kolejny etap rozwoju private labels w Polsce – mówi Dorota Kałowska. – Produkty private labels zaczęły wywierać na brandy presję nie tylko poprzez
niższą cenę, ale także tworząc atrakcyjną
jakościowo i wizualnie ofertę produktową,
odkrywając nowe kategorie i segmenty.
Za kilka lat słabsze brandy mogą zacząć
znikać z rynku, nie wytrzymując konkurencji ze świetnie wykreowanymi private labels.
U podstaw skutecznych strategii marek
własnych leży coraz lepsze rozumienie Polaków oraz gotowość odpowiadania na ich potrzeby i trendy – ocenia ekspert.

Jak przygotować atrakcyjne stoisko na targi

Andrzej
Wojciechowicz

Marki Własnej, czyli...

NOWA SUKIENKA NA BAL
Autor tekstu jest ekspertem branży marek własnych. Od 1989 roku
związany z handlem detalicznym, aktywnie działający w sektorze FMCG. Jest
szefem firmy doradczej
FMCG Business Consulting oraz Ekspertem Komisji Europejskiej.

Wymiana doświadczeń jest podstawą podczas każdego wydarzenia branżowego w Targach Kielce

Targi handlowe to dla każdej firmy produkcyjnej ważne wydarzenie w jej życiu
marketingowym. Dobrze, jeżeli za każdym razem potraktujemy je specjalnie,
uwzględniając scenariusz i formę przewidzianą dla tego spotkania branżowego. Źle, jeśli po prostu pojedziemy z naszym standardowym setem targowym
i… po raz kolejny pokażemy się w tej
samej sukience na następnym już balu.
Kobiety wiedzą o czym piszę. Jak zatem podejść do kolejnego wydarzenia
targowego?
Przede wszystkim traktujmy je tak, jakbyśmy po raz pierwszy prezentowali swoją
ofertę i dostosujmy ją do profilu targów.
Targi Marki Własnej to inna formuła niż standardowe targi handlowe i spotkanie z potencjalnymi kupcami naszych wyrobów. Nasi
klienci to więcej niż kupcy, to eksploratorzy
rynku, poszukujący czegoś więcej niż atrakcyjnych produktów i równie atrakcyjnej ceny.

Kreatorzy marek własnych chcą znaleźć
dla swoich sieci handlowych produkty,
które wyróżnią je na rynku i zapewnią
ofertę zgodną z trendami konsumenckimi. Kupują nasz potencjał kreacyjny,
a potem produkt. Co w takim razie powinniśmy wyeksponować na naszym stoisku?
Na początek standardowo - nasz flagowy produkt, aby jednoznacznie przypomnieć o pozycji i tożsamości rynkowej.
Tuż za nim powinny się znaleźć nasze
pomysły: produkty innowacyjne, nowości, które chcemy wprowadzić na rynek.
Co więcej, nawet projekty koncepcyjne,
bo okazać się może, że naszego rozmówcę właśnie to zainspiruje i zdecyduje się na współpracę w realizacji pomysłu.
Cała oferta musi być spojona wspólnym
mianownikiem, jakim są nasze zdolności produkcyjne, zarówno w kontekście
ilościowym, jak i jakościowym. Unikalne

możliwości naszego zaplecza produkcyjnego powinny zostać uwypuklone. Jak to
zaprezentować? Atrakcyjnie i czytelnie,
bez zbędnych ozdobników rozpraszających uwagę uczestników.
Nowoczesne technologie to obowiązkowy element dzisiejszych czasów. QR
kody, kierujące na firmową stronę internetową, spoty reklamowe, wirtualne stoiska etc. Reszta to już Państwa strategia
i inwencja.
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga,
chyba najistotniejsza. Bądźcie aktywni.
Uczestnictwo w panelach dyskusyjnych,
dyskusje na forum spotkań, inicjowanie
wydarzeń to podstawa, aby zostać zauważonym i odebranym jako aktywny partner
w biznesie. Bo właściwe tworzenie marki
własnej to bliska i nieustająca współpraca
pomiędzy wytwórcą i dystrybutorem, która
gwarantuje zyski obu stronom. Życzę powodzenia i udanych kontraktów.
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EKSPERCKA KONFERENCJA
PO RAZ DRUGI

„W konferencji i wydarzeniu takim jak Future Private Labels chodzi o coś więcej niż
promocję produktu. Cenne jest skupienie
się na kierunku, w jakim zmierza rynek private labels w ocenie całościowej – dotyczy to
zarówno sprzedawców, jak i firm oferujących
produkty pod marki własne.”
Joao Ramos
Jeronimo Martins Polska
“Future Private Labels wraz z tak rozbudowaJedną z konferencji FPL 2016 prowadził Joao Ramos z Jeronimo Martins Polska

ną konferencją to miejsce, gdzie polski handel może pokazać swoją siłę (…). Jest to wydarzenie, gdzie zaprezentowano najnowszą

Future Private Labels
to również konferencja
z udziałem uznanych
ekspertów branży marek
własnych, przedstawicieli
agencji badań rynku
konsumentów w Polsce.
Dla firm to możliwość poznania z pierwszej
ręki wyników analiz preferencji konsumentów Polski i innych rynków Europy.
W edycji 2016 wśród prelegentów i panelistów byli m.in.: Joao Ramos – sieć BIEDRONKA, Remy Medina – IPLC Netherlands, Honorata Jarocka – MINTEL, Dorota
Kałowska – PIH / COBALT SPARK, Ma-
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ria Andrzej Faliński – POHID, Maciej
Ptaszyński – PIH, Andrzej Wojciechowicz
– FMCG Consulting oraz firmy PMR Consulting, Izmałkowa, Fenomem.

wiedzę, jak rozwijać segment private labels

W roku 2017 tematyka konferencji FPL będzie, podobnie jak całe wydarzenie, skupiona na innowacyjności oraz strategicznej
roli marek własnych w budowaniu przewagi
konkurencyjnej oraz lojalności konsumentów wobec sieci.

Maria Andrzej Faliński

w Polsce. Zarówno w oparciu o badania preferencji konsumentów, jak i w oparciu o doświadczenia znanych sieci handlowych.”

Dyrektor Generalny POHiD
“Sądzę, że niezmiernie ważnym zadaniem
firm jest zrozumienie istoty marki własnej,
uwzględniając, między innymi, opracowanie
odpowiedniego podejścia i zarządzania (…).

Wśród prelegentów tegorocznej konferencji będą specjaliści private labels z Polski i z zagranicy – przedstawiciele managementu sieci, agencji badawczych oraz
praktycy z wieloletnim doświadczeniem we
wdrażaniu i koordynowaniu pracy z markami własnymi.

Dlatego Konferencja Future Private Labels
w Kielcach stanowi wartość dodaną dla każdego, kto pragnie rozwinąć działalność pod
marką własną nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.”
Remy Medina
IPLC Netherlands

800 SPECJALISTÓW MAREK
WŁASNYCH PODCZAS
FPL 2016

– W Kielcach, podczas targów marek własnych,
pojawiliśmy się po raz drugi. Tegoroczna edycja była dla nas bardzo udana, nawiązaliśmy kilka ciekawych kontaktów, myślę, że zaowocują
współpracą. Mamy nadzieję gościć podczas Future Private Labels 2017.
Bogdan Ryś
Pierwsza edycja konkursu Best Private Label Packaging cieszyła się dużą popularnością

Wydarzenie odwiedziło 800 specjalistów
branży – kupców i przedstawicieli sieci
handlowych, producentów private labels
oraz producentów i projektantów opakowań. Targi FPL w 2016 r. zgromadziły wystawców z 9 krajów – Białorusi, Czech,
Grecji, Litwy, Niemiec, Węgier, Włoch,
Ukrainy oraz Polski. Na stoiskach targów
prezentowano z roku na rok większą róż-

norodność produktów marek własnych.
Oprócz wielkiej gamy spożywczych artykułów oraz produktów gotowych do spożycia i napojów oraz alkoholi, wystawcy
oferowali także przyprawy, chemię do
domu i auta, środki higieny, kosmetyki,
perfumy,a także karmy dla zwierząt, artykuły do ich pielęgnacji oraz opakowania
dla produktów marek własnych.

prezes Marina Spices, Polska

– Jesteśmy na targach Future Private Labels w Kielcach po raz pierwszy. Nasze odczucia są bardzo pozytywne. Spotkaliśmy
wiele ciekawych osób, zarówno na konferencji, jak i w rozmowach kuluarowych, na
stoisku. Myślę, że przełoży się to na naszą
dalszą działalność na terenie Polski i nie tylko.
Michał Przyłucki,
firma Galicia-Trade, Ukraina
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INNOWACJE NAPĘDZAJĄ
MARKI WŁASNE

W ramach programu Future Private Labels 2017 odbędzie się WYSTAWA PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH segmentu FMCG. Wystawie towarzyszyć będzie
przegląd trendów oraz nowatorskich konceptów private labels z całego świata.
Dla wystawców to unikatowa możliwość
zaprezentowania swojej oferty, a także
przegląd działań sieci w zakresie wdrażania pod markami własnymi innowacyjnych rozwiązań asortymentowych.
Uczestnicy FUTURE PRIVATE LABELS
Poland & CEE 2017 w Kielcach otrzymają dostęp do przeglądu innowacji, które
silnie zarysowały się na rynkach rozwiniętych lub mogą mieć wpływ na rynek
marek własnych w Polsce w najbliższej
przyszłości.

Galeria nowości sieci na FPL 2016

Sukces marek własnych bardzo często
zależy od ich innowacyjności. Nietypowe opakowanie z innym zastosowaniem,
produkty unikatowe ze względu na receptury, innowacje w zakresie technologii
produkcji takie jak np. nanotechnologia –
wszystko to może doskonale napędzać
sprzedaż w sektorze private labels.
Jednym z przykładów wykorzystywania
innowacyjności przez sieci handlowe jest
Tesco.
– Asortyment produktów oferowanych pod marką własną może być jednym z powodów, dla których klienci
wybierają ten, a nie inny sklep na miejsce swoich zakupów - tłumaczył Jamie
Walker, dyrektor ds. produktu w Tesco Europa Centralna w wywiadzie dla
wiadomościhandlowe.pl – (…) I dlatego
marka własna musi być unikalna i innowacyjna. Mamy wiele świetnych przykładów produktów, które były dla naszych
dostawców nowinką i innowacją – zaś
teraz mogą się oni pochwalić know-how,
które procentuje przy relacjach z innymi
firmami. Chcemy, by nasi dostawcy byli
innowatorami, nie tylko negocjatorami.
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Po innowacyjne produkty sięga chętnie również Biedronka. O pojawiających
się nowościach w ofercie, które są jednym ze strategicznych kierunków rozwoju sieci handlowych, przeczytać można
na portalu wiadomoscihandlowe.pl, w wypowiedzi dr inż. Justyny Szymani, dyrektora Działu Rozwoju Jakości i Kontroli
Marki Własnej Jeronimo Martins Polska.
- Inną nowością, którą będziemy rozwijać - dla osób zabieganych - są dania
wolno gotowane. To mięsa, które producent poddał procesowi powolnej, kilkugodzinnej obróbce termicznej w temperaturze nieprzekraczającej 85 stopni
Celsjusza. Dzięki temu dania pozostają
soczyste i pełne aromatu bez żadnych
sztucznych wzmacniaczy smaku. Ponadto są gotowe do konsumpcji już po krótkim zapieczeniu w piekarniku - mówiła
dr inż. Justyna Szymani. - Kolejnym produktem są lokalne wędliny - certyfikowane specjały, mające wieloletnią tradycję
przygotowania w danym regionie, często
z użyciem paleniska.
W artykule wykorzystano materiały opublikowane na łamach Wiadomości Handlowych.

Podczas FUTURE PRIVATE LABELS
2016 w specjalnych gablotach eksponowano galerię produktów marek własnych
znanych sieci handlowych jak: Piotr i Paweł, Społem, Biedronka, Superpharm,
Stokrotka, Krakowski Kredens i Top
Food.

FPL to miejsce, gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem

OPAKOWANIE SPRZEDAJE
NAJLEPIEJ!
KONKURS „BEST PRIVATE LABEL
PACKAGING”
Podczas Future Private
Labels przyznawane
są nagrody oraz
wyróżnienia w konkursie
na najlepsze opakowania
marek własnych. To
one przecież wpływają
w dużej mierze na
decyzję o zakupie
produktów.

Konkurs „Best Private Label Packaging”
ma poprawić wizerunek marek własnych,
promować dobrą jakość projektów i produkcji opakowań. Bezpłatne zgłoszenia mogą
składać firmy projektujące dla marek własnych, ale też producenci lub właściciele
marek. Mogą to być opakowania: kosmetyków i środków do pielęgnacji i higieny;
żywności i napojów, środków czystości do
domu, auta; nietypowe opakowania.
Udział w konkursie to dla firm dodatkowa promocja w czasie trwania targów,
a dla zwycięzców między innymi publikacja w „Packaging Polska” – gazecie cenionej w branży opakowań w Polsce.

Pierwsza edycja konkursu Best Private Label
Packaging cieszyła się dużą popularnością

SZCZEGÓŁY NA WWW.FUTUREPRIVATELABELS.PL

Nowinką 4. edycji
FUTURE PRIVATE
LABELS jest cykl
warsztatów, które odbędą
się podczas targów.
Ich zadaniem będzie praktyczna analiza
tego, co stanie się w świecie marek własnych w niedalekiej przyszłości. Tematami warsztatów będą na przykład: „Opakowania marek własnych w kategorii food
i non-food oraz Opakowania marek własnych
w kategorii personal care & pharmacy”.
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich
osób pracujących nad strategiami i projektami opakowań private labels. Udział mogą
wziąć w nich także menedżerowie marek
własnych, kupcy, dostawcy, przedstawiciele studiów graficznych.
Warsztaty na temat opakowań marek własnych podczas Future Private Labels
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W TARGACH FUTURE PRIVATE LABELS 2017?

to największe w Polsce wydarzenie poświęcone w 100 procentach markom
własnym
możliwość spotkania producentów i przedstawicieli sieci handlowych i nawiązania
współpracy biznesowej
okazja do spotkania przedstawicieli ﬁrm świadczących usługi na rzecz
właścicieli marek własnych
łączy międzynarodową wystawę produktów, konferencję z uznanymi w Europie
ekspertami branży, warsztaty i szkolenia
pozwala zaprezentować międzynarodowej publiczności nowatorskie
koncepty ﬁrm, zgromadzone tradycyjnie w Salonie Innowacji produktów
segmentu FMCG
oferuje konkurs „Best Private Label Packaging” na najlepsze opakowanie
produktu marki własnej, gdzie produkty mogą zgłaszać producenci, projektanci
i właściciele marek własnych

UCZESTNICY POPRZEDNICH EDYCJI:
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W ciągu 25 lat Targi Kielce stały się drugim ośrodkiem wystawienniczym w Europie Środkowo-Wschodniej, który w minionym roku odwiedziło 248 000 gości, aby
zobaczyć ekspozycje 7600 firm. W kalendarzu Targów Kielce jest 75 wydarzeń
targowych, a wśród nich wiodące dla wielu branż w Polsce i o prestiżu międzynarodowym, jak MSPO – Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, czy
PLASTPOL – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy. Nie ma wydarzenia wystawienniczego, któremu nie towarzyszyłaby konferencja lub kongres – w ciągu roku organizowanych jest ich 700.
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Lokalizacja ośrodka w centralnej
części kraju, 7 lotnisk w odległości do 180 km, wygodny dojazd drogami ekspresowymi z Warszawy czy
Krakowa, oraz usytuowanie ośrodka targowego na skraju miasta, tuż
przy obwodnicy, stwarza dogodne warunki do targowych prezentacji nie tylko dla ﬁrm krajowych, ale
także dla przedsiębiorców z zagranicy. Miasto i okolice oferują wiele
atrakcji turystycznych i kulturalnych.
Sprawdź co się dzieje w mieście na:
www.kielceexpocity.pl
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ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
www.targikielce.pl

ZAKRES BRANŻOWY:
• produkty spożywcze
• produkty kosmetyczne
• środki czystości
• artykuły higieniczne
• produkty naturalne i organiczne
• opakowania i wzornictwo
• narzędzia i artykuły „zrób to sam”
• produkty odzieżowe i obuwnicze
• produkty papiernicze i biurowe
• tworzywa sztuczne
• artykuły reklamowe
• artykuły gospodarstwa domowego
• produkty dla zwierząt domowych
• produkty i akcesoria dla dzieci
• inne z kategorii produktów
niespożywczych (Non-Food Section)

W sprawach organizacyjnych na wszelkie pytania
odpowiadają:
Menedżer Projektu
Robert T. Frąk
T: +48 41 365 12 12
M: +48 606 447 618
fpl@targikielce.pl

Zastępca Menedżera Projektu
Katarzyna Magdziarz
T: +48 41 365 12 07
M: +48 608 023 026
info@markiwlasne.pl

Zgłoszenia propozycji prelekcji oraz wszelkie pomysły
dotyczące zakresu merytorycznego programu proszę
kierować do:
Koordynator merytoryczny programu
Dorota Kałowska
M: +48 501 412 709
d.kalowska@markiwlasne.pl

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO:
Przedstawiciele
• międzynarodowych sieci handlowych
• hipermarketów
• supermarketów
• centrów handlowych
• hurtowni i dystrybutorów
• linii lotniczych
• sieci fast food
• instytucji i organizacji państwowych
• sieci sklepów spożywczych
• importerzy i eksporterzy
• sieci hoteli i restauracji
• firm cateringowych

2017
www.futureprivatelabels.pl

12

DOŁĄCZ DO LIDERÓW.
WEŹ UDZIAŁ W NAJLEPSZYM WYDARZENIU ROKU 2017, DEDYKOWANEMU MARKOM WŁASNYM!

