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Po raz pierwszy w swojej dwudziestoletniej historii 
Grupa Instal-Konsorcjum zorganizowała Giełdę To-
warową. Było to wyjątkowe spotkanie instalatorów, 
hurtowników i przedstawicieli producentów, łączą-
ce w sobie elementy wystawiennicze z handlowymi.
Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum odbyła się 
w dniach 7-9 września 2016 roku w łódzkiej Hali Expo. 
Przez trzy dni w Giełdzie uczestniczyło łącznie ponad 
3500 osób. Codziennie czołowi klienci hurtowni Instal-
-Konsorcjum mogli odwiedzać stoiska 107 wystaw-
ców zajmujące blisko 4000 m2 powierzchni. Na każdym  
z nich czekali na nich wykwalifikowani pracownicy, któ-
rzy prezentowali nie tylko standardową ofertę swoich 
firm, ale w szczególności nowości i innowacje. Dodatko-
wymi atrakcjami były premiery produktów, a także kon-

Relacja z Giełdy 
Towarowej IK

Wilo na Giełdzie Towarowej

Podczas Gieły Towarowej jednym z wystawców była firma 
WILO. Stoisko i szkolenia WILO cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, zapewne z powodu kawy i krówek, hostess, czy 
pełnych poświecenia pracowników WILO – nawet na kola-
nach tłumaczących pompowe tematy. A za najlepsze zamó-
wienie każdego dnia Wilo rozdawało tablet Samsung Galaxy!

http://www.instalreporter.pl
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kursy i atrakcje organizowane przez wystawców. Kilku 
producentów przygotowało również specjalne konferen-
cje, podczas których instalatorzy mogli poszerzyć swo-
ją wiedzę i umiejętności oraz zapoznać się szczegółowo  
z najnowszymi produktami.

Spotkanie w Łodzi miało przede wszystkim wymiar 
handlowy. Każdego dnia klienci hurtowni mogli zło-
żyć zamówienia na pakiety towarów dostępne tylko 
na Giełdzie. Specjalnie przygotowana oferta obejmo-
wała łącznie 253 pakiety, które oprócz atrakcyjnej 

ceny czy dodatkowych punktów PIK, pozwalały na 
wzięcie udziału w Wielkiej Loterii Instal-Konsorcjum. 
Każdego dnia wśród uczestników, którzy złożyli zamó-
wienia towarowe podczas Giełdy, rozlosowano samo-
chód Ford Transit Connect. Szczęśliwi klienci firm Eko-

-Instal sp.j. z Bydgoszczy, Sanet sp. z o.o. z Gdyni oraz 
Tech-Gaz sp. z o.o. z Łodzi wylosowali samochody  
o łącznej wartości rynkowej ponad 240 000 zł.
Krótki reportaż fotograficzny i wideo dostępny jest 
już na stronie http://www.gieldatowarowa.ik.pl/ 

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 118: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 

	Przycisk 123: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 



