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Na arenę wydarzeń targowych, po dwuletniej przerwie, wracają najważniejsze targi branży
instalacyjnej - Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE. 8-11 kwietnia br. Poznań
stanie się polską stolicą instalatorów oraz projektantów instalacji, których organizatorzy
spodziewają się w liczbie zbliżonej do 30 tysięcy.

  

  

  

  

  

  

Trudno się dziwić, bowiem zwiedzający będą mieli znakomitą okazję do kompleksowego
zapoznania się z ofertą związaną z wykonywaniem wszelkiego typu prac instalacyjnych,
bazujących na nowoczesnych technologiach, w jednym miejscu i czasie, jak również możliwość
dyskusji i wymiany doświadczeń przy okazji wielu wydarzeń dodatkowych. Na targowych gości
czekać będą najnowsze propozycje produktowe i technologiczne wystawców z Polski jak i
zagranicy, a także bogaty program wydarzeń towarzyszących jak pokazy, konferencje czy
debaty na najważniejsze tematy nurtujące branżę.

  

 1 / 2



INSTALACJE - IV edycja Mistrzostw Polski Instalatorów
Wtorek, 28 Styczeń 2014 09:14

  

Instalacje dostępne dla wszystkich
Już wkrótce w ponad 400 punktach w całej Polsce rozpocznie się szeroko zakrojona akcja
promocyjna targów INSTALACJE. Wszystko dzięki nawiązanej współpracy z hurtowniami
instalacyjnymi Bims Plus, Tadmar, Grupy SBS, oraz Grupy ABG, w których dystrybuowane
będą bezpłatne zaproszenia na targi. Ponadto Grupa SBS kontynuować będzie niezwykle
udany projekt „Akcja Autokarowa”, dzięki której poprzednią edycję wydarzenia odwiedziło
ponad 3000 zaproszonych instalatorów i klientów Grupy z całej Polski.

  

  

IV edycja Mistrzostw Polski Instalatorów
Rozpoczęty w 2013 roku projekt RoadShow, czyli poszukiwanie najlepszych instalatorów w
Polsce, zaowocował ogromną liczbą tych uzdolnionych fachowców, którzy w Poznaniu będą
walczyć o miano Mistrza Polski. Eliminacje wyłoniły blisko 100 instalatorów, którzy zmierzą się
nie tylko z czasem, ale również dokładnością montażu! Do konkursu można jeszcze dołączyć.
Na uczestników czekają jeszcze 32 miejsca pozwalające na walkę o najwyższy tytuł i pobicie
rekordowego czasu montażu – 1 minuta, 13 sekund i 60 setnych sekundy – czy ktoś odważy się
zdetronizować Waldemara Jackowskiego, obecnego rekordzistę i Mistrza Polski? Dowiemy się
już wkrótce, podczas targów INSTALACJE. Warto tutaj nadmienić, że pula nagród konkursu
wynosi aż 100 tysięcy złotych, a nowy Mistrz Polski wyjedzie z targów Mercedesem Citan!

  

  

  

Więcej na www.instalacje.mtp.pl . Bilety: www.mtp24.pl
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