04/2016

HOME

Od
For

INSTALACJE 2016
– start 25 kwietnia,
zakończenie 28
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk
objął honorowym patronatem „Międzynarodowe Targi
Instalacyjne INSTALACJE”, które odbędą się w Poznaniu
w dniach 25-28 kwietnia 2016.

Organizatorzy oraz partnerzy targów zapowia-

dają, że poza bogatą ekspozycją i ofertą targowych
nowości przygotowali także interesujący program
wydarzeń. Zaplanowano w nim zarówno konferencje
i warsztaty tematyczne, jak również atrakcje wzbudzające bardziej sportowe emocje.
Do Poznania zjadą mistrzowie instalacji, a najlepszy z nich zdobędzie tytuł Mistrza Polski Instalatorów 2016 i nagrodę główną – nowego Citroena
Berlingo. Po raz drugi odbędą się też Mistrzostwa
Polski Instalatorów dla Szkół. Zaplanowano także
wydarzenia całodniowe: Dzień Ciepłownika, Dzień
Projektanta, Dzień Fotowoltaiki, a także spotkania
w ramach Klubu Instalatora (Grupa SBS).
Już pierwszego dnia targów najlepsze produkty zo-

Weź udział w największym spotkaniu branży
instalacyjnej w Polsce!

Przypominamy!!!
staną uhonorowane prestiżową nagrodą Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkursowe jury przyznało ich w tym roku piętnaście.
Absolutną nowością będzie KLUB PREMIER, na przestrzeni którego wyeksponowane zostaną produkty
po raz pierwszy prezentowane na rynku polskim!
Odbędzie się również szereg spotkań i konferencji dotyczących aktualnych trendów oraz wyzwań stojących
przed branżą instalacyjną i fotowoltaiczną m.in. III Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych (SPIUG), konferencję „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” (PORT
PC), konferencja poruszająca zagadnienia krajowej
legislacji f-gazowej (KFCh), konferencja na temat niezawodności instalacji z miedzi (EIM) oraz konferencja
dotycząca energooszczędności instalacji oraz centrali wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (WOIIB).
W ramach targowego programu zaplanowano również warsztaty fotowoltaiczne „Moc Hybrydy” (GLOBEnergia) oraz spotkanie ze „Studiem Dobrych Rozwiązań” (Publikator), w czasie którego dziennikarze
magazynów wnętrzarskich przedstawią aktualne
trendy w projektowaniu wnętrz.
Partnerem Strategicznym targów INSTALACJE został
Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI, a patronat nad targami objęły najważniejsze stowarzyszenia
i media branżowe. Równolegle odbędą się również Targi Ciepła systemowego TCS, których współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.
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Dzień Projektanta
25.04.2016

Dzień Fotowoltaiki
26.04.2016

Dzień Ciepłownika
26-27.04.2016

Masz pytania? Zadzwoń 61 869 25 47
Więcej informacji na: www.instalacje.mtp.pl
O BEZPŁATNE ZAPROSZENIE PYTAJ W HURTOWNIACH
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