CONTACT „denkmal” - Międzynarodowa Giełda Kooperacji
w ramach Europejskich Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków
oraz Renowacji Starych Budowli denkmal 2010
Termin: 19 listopada 2010, godz. 10:00 - 17:00, Lipskie Centrum Kongresowe CCL w Lipsku
Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal odbywają się w Lipsku od
1994 roku. Organizowane są w cyklu dwuletnim i stanowią najważniejszą europejską platformę wymiany kontaktów,
doświadczeń i wiedzy dla szeroko rozumianej branży ochrony zabytków, restauracji, konserwacji oraz rewitalizacji miast.
Do głównych grup odwiedzających należą architekci, planiści, inżynierowie budowlani oraz restauratorzy i konserwatorzy,
inwestorzy prywatni i instytucjonalni, właściciele zabytkowych obiektów, a także przedstawiciele gmin i samorządów.
Wyjątkowa koncepcja targów, szeroki zakres tematyczny oraz bogaty międzynarodowy program ramowy to główne
argumenty, dzięki którym stanowią one wiodącą w Europie imprezę wystawienniczą oraz sprawdzoną platformę
nawiązywania nowych, międzynarodowych kontaktów biznesowych. Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT,
zorganizowana po raz pierwszy podczas targów denkmal 2008, zakończyła się wielkim sukcesem. W tym roku odbędzie się
jej druga edycja. Jej organizatorem jest Lipska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Targi Lipskie we współpracy z europejską
siecią „enterprise europe network“.
CONTACT „denkmal“ – Międzynarodowa Giełda Kooperacji
- jest wartością dodaną targów denkmal i cieszy się dużą popularnością wśród
wystawców i odwiedzających
- dla wystawców i odwiedzających stanowi dodatkowy instrument internacjonalizacji
i nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych z wybranymi ﬁrmami
- dobór partnerów do rozmów kooperacyjnych odbywa się na dwa miesiące przed targami,
terminarz spotkań i partnerzy znani są przed rozpoczęciem targów
- uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczy podczas
rozmów kooperacyjnych
Udział w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacji biorą przedsiębiorcy z całej Europy. Jej celem jest stworzenie wymiany
kontaktów, usług, produktów oraz know-how dla wszystkich podmiotów reprezentujących branżę ochrony zabytków,
konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków.
Jeśli również Państwo poszukują nowych kontaktów na europejskim rynku, zapraszamy do udziału w naszej giełdzie w
dniu 19.11.2010. Dla polskich uczestników (wystawców i odwiedzających) udział jest bezpłatny. Każda ﬁrma uczestnicząca w giełdzie otrzymuje bezpłatny bilet na targi oraz pomoc językową podczas rozmów kooperacyjnych.
W celu zgłoszenia udziału prosimy o uzupełnienie formularza proﬁlu ﬁrmy, który znajduje się na www.targi-denkmal.pl
oraz www.contact-businessforum.com i przesłanie go w terminie do 01.10.2010.
Kontakt:
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Magdalena Dziemidek
tel. 022 653 65 52 · fax: 022 653 65 51
e-mail: info@targilipskie.pl
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