PROGRAM PROMOCJI WYSTAWCY
Szanowny Wystawco,
Nadrzędnym celem organizatora targów stom-TOOL, stom-BLECH, stom-LASER, stom-ROBOTICS, SPAWALNICTWO i
Dni Druku 3D jest zapewnienie wystawcom jak najszerszych możliwości kontaktu z potencjalnymi klientami. W tym celu
Targi Kielce oferują swoim partnerom – Program Promocji Wystawcy. W ramach tej idei oferujemy Wystawcom
maksymalną korzyść z udziału w targach. Jednym z elementów tej koncepcji jest promowanie nowości prezentowanych
na targach w Kielcach. W tym celu, oferujemy możliwość bezpłatnego zamieszczenia krótkiej informacji o
prezentowanych w trakcie targów nowościach (wyroby, technologie, usługi) w specjalnie wydzielonym rozdziale katalogu.
Ponadto każde stoisko Wystawcy prezentującego nowości będzie specjalnie oznaczone i łatwo rozpoznawalne dla
zwiedzających. Dodatkowo informacje o nowościach zostaną przekazane dziennikarzom prasy codziennej i
specjalistycznej oraz do środków masowego przekazu. Zachęcamy do skorzystania z promocji nowości na Targach! Aby
dokonać zgłoszenia, prosimy wypełnić poniższy formularz:

zgłoszenie NOWOŚCI prezentowanej podczas targów
stom-TOOL □
stom–BLECH&Cutting □
stom -LASER
stom-ROBOTICS

□

□
26 - 28 marca 2019
SPAWALNICTWO

Dni Druku 3D

□
□

1) PEŁNA NAZWA FIRMY:
Fabryka Narzędzi „GLOB” Sp. z o.o.
2) ADRES FIRMY:
43-382 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 452
3) DOKŁADNA NAZWA NOWEGO WYROBU LUB TECHNOLOGII:
Urządzenie do precyzyjnego cięcia rur EXACT PipeCut 360 ProSeries

4) KRÓTKA INFORMACJA O NOWYM WYROBIE LUB TECHNOLOGII (MAX 350 ZNAKÓW) *

Najnowsze urządzenie firmy Exact Tools przeznaczone do ci ęcia rur stalowych, nierdzewnych, żeliwnych oraz z
tworzyw sztucznych. Możliwość cięcia rur do średnicy 360 mm. Przy rurach stalowych maksymalna grubo ść
ścianki to 20 mm, a przy rurach z tworzyw sztucznych 38 mm. Dodano wskaźnik laserowy, poprawiono
mechanizm regulacji zapewniający jeszcze bardziej prostoliniowe ci ęcie.

1. Prześlij zwrotnie wyłącznie jako dokument WORD zapisany z rozszerzeniem doc.
(nie scany, PDF-y, lub inne) – elektroniczna wersja dostępna jest na: www.stom.targikielce.pl lub
www.spawalnictwo.targikielce.pl – szukaj w: NOWOŚCI
2. Nie musi posiadać podpisów i pieczątek
3. Prześlij na adresy e-mail: matla.cezariusz@targikielce.pl (na www.), kolodziejczyk.urszula@targikielce.pl (dla
prasy - na zapytania dziennikarzy o nowości, jakie będą na targach;
do katalogu (max do 18 marca): wiatrowska.katarzyna@targikielce.pl
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