
a k t u a l n o ś c i
50s t r.0 9 / 2 0 1 9

Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum odby-
ła się w dniach 4-6 września 2019 roku w Hali Expo  
w Łodzi. Podczas trzech dni trwania Giełdy pojawiło się  
w tym miejscu łącznie ponad 2500 osób. Każde-
go dnia zaproszeni instalatorzy mogli odwiedzić 
stoiska ok. 80 wystawców, rozlokowane na blisko 
4000 m2 powierzchni. Wystawcy solidnie przygoto-
wali się do tego wydarzenia i zaplanowali na czas 
trwania Giełdy premiery swoich nowości produkto-
wych, dzięki czemu odwiedzający mogli zapoz- 
nać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi  

Po raz drugi w swojej historii Grupa 
Instal-Konsorcjum zorganizowała Giełdę 
Towarową. Było to prestiżowe miejsce 
spotkań instalatorów, przedstawicieli 
hurtowni należących do Grupy Instal-
Konsorcjum i czołowych producentów 
techniki grzewczej, sanitarnej, 
instalacyjnej, klimatyzacyjnej  
i wentylacyjnej oraz odnawialnych 
źródeł energii (OZE). 

Podsumowanie Giełdy Towarowej 
Grupy Instal-Konsorcjum 2019

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
51s t r.0 9 / 2 0 1 9

jako pierwsi na rynku. Prawie wszyscy wystawcy przy-
gotowali również dla odwiedzających ciekawe kon-
kursy i quizy, w których można było wygrać intere-
sujące nagrody. Łączna liczba wydanych nagród,  
to ok. 240 sztuk! Podczas każdego z trzech dni 
trwania Giełdy Towarowej zaprezentowany został 
urozmaicony program wydarzeń towarzyszących, 

w tym bogaty program szkoleń edukacyjnych. 
Konwencja Giełdy była ściśle sprzedażowa. Specjal-
na oferta obejmowała łącznie 263 pakiety, które 
oprócz atrakcyjnej ceny, pozwalały na wzięcie udzia-
łu w Wielkiej Loterii Instal-Konsorcjum, w której do 
wygrania było łącznie 39 atrakcyjnych nagród:
•	9	laptopów	DELL

•	9	voucherów	na	weekend	SPA	o	wartości	2000	zł	
każdy,
•	9	skrzynek	z	narzędziami	firmy	KNIPEX,	
•	9	wytrzymałych	smartfonów	CAT	S61	z	kamerę	ter-
mowizyjną firmy FLIR, z czujnikiem czystości powie-
trza	oraz	laserową	miarkę	o	wartości	3600	zł	każdy.
Każdego dnia wśród uczestników, którzy przyjecha-
li na Giełdę i dostali się do top 50 najlepszych za zro-
bienie	największych	zakupów,	rozlosowano	vouchery	 
o wartości 20 000 zł na	„WAKACJE	MARZEŃ”.
Szczęśliwi klienci firm, którzy stali się właścicielami 
zwycięskich	voucherów:
-	B&B	Sp.	J.	z	Wrocławia,
-	SANET	J.A.	Szostak	Sp.J.	z	Gdyni,
-	Wilga	Sp.	z	o.o.	z	Częstochowy.
Badania satysfakcji instalatora z II Giełdy Towarowej 
Grupy Instal-Konsorcjum pokazały, że ponad 95,4% 
badanych instalatorów potwierdziło swoje zadowo-
lenie z udziału. To ogromny sukces!

Obejrzyj fotorelację
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