
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-14 marca 2015 odbędzie 
się kolejna edycja targów ISH we Frankfurcie nad Menem. Targi ISH 
to największa międzynarodowa impreza w branży ogrzewania, klimatyzacji, 
wentylacji, instalacji wodnych i wyposażenia łazienek. Organizator, firma Messe 
Frankfurt spodziewa się 2400 wystawców z całego świata. Krajem Partnerskim  
na targach ISH 2015 będzie Polska. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  
www.ish.messefrankfurt.com lub www.targifrankfurt.pl.

Zainteresowanych wyjazdem na  targi, zapraszamy do skorzystania z oferty wyjazdowej  
z pełnym serwisem, przygotowanej przez przedstawicielstwo:

• autokar – 08.03-13.03.2015 r. (3 noclegi i 3 dni pobytu na targach 1690,00 zł + VAT) 
UWAGA ! Do 23 stycznia 2015 cena PROMOCYJNA 1390 zł + VAT

• samolot – 10.03-12.03.2015 r. (2 noclegi i 3 dni pobytu na targach 2590,00 zł +VAT)   

Jeżeli zdecydują się Państwo na wyjazd na targi ISH, prosimy o kontakt z Dorotą Zapisek:  
Dorota.Zapisek@poland.messefrankfurt.com lub (22) 4943 203. 

ZAPRASZAMY!

Targi Frankfurt  
Przedstawicielstwo w Polsce 
02-127 Warszawa 
Mołdawska 7 lok.141 
tel. (22) 494 32 00
www.targifrankfurt.pl

Odwiedź Targi ISH  
w dniach 10-14 marca 2015!

 
Dla czytelników InstalReportera  

do wygrania 25 wejściówek  
na Targi ISH!

Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce wraz z redakcją InstalReportera zaprasza 
wszystkich zainteresowanych otrzymaniem jednorazowej, bezpłatnej wejściówki na targi ISH  

we Frankfurcie do rozwiązania quizu. 

Wśród osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania rozlosujemy 25 voucherów  
(do zarejestrowania na stronie internetowej targów i wygenerowania biletu). 

Odpowiedzi na 6 pytań proszę przesyłać mailem na adres instalreporter@instalreporter.pl 
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 2 lutego 2015 r.

Miłej zabawy!

Pytania:
1. Co ile lat odbywają się targi ISH we Frankfurcie?
2. Jaki kraj jest partnerem tegorocznej edycji targów ISH?
3. Ilu wystawców deklaruje swój udział w tegorocznej edycji targów ISH?
4. Czy InstalReporter ma wersję drukowaną?
5. Czy za prenumeratę InstalReportera trzeba płacić?
6. Czy InstalReporter jest „interaktywny” (podlinkowania do stron, możliwość pobierania plików, katalogów…)?
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