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ZAKRES TEMATYCZNY

Targi Wyposażenia i Akcesoriów do obiektów i sieci
handlowych, to nowe spojrzenie na targi o tematyce
związanej z kompleksowym zaopatrzeniem sklepów.
To 3 dniowe święto branży Retail,
można zobaczyć producentów i
wyposażenia sklepów, maszyn
urządzeń gastronomicznych, lad
pieców piekarniczych, urządzeń
zabezpieczenia towarów.

STREFA WYPOSAŻENIA
I AKCESORIÓW SKLEPOWYCH

STREFA MAGAZYNOWANIA
- Wózki widłowe i paletowe
- Regały i oznakowanie
magazynowe
- Oprogramowanie magazynowe
- Drabiny, podnośniki

- Akcesoria: wieszaki,
manekiny, wózki, koszyki
- Wyposażenie sklepów:
boxy kasowe, czytniki kodów,
półki, wagi spożywcze

na której będzie
dystrybutorów:
czyszczących,
chłodniczych,
i systemów

Nie zabraknie przedstawicieli programów
lojalnościowych, systemów magazynowania
i transportu towarów.

STREFA GASTRO
URZĄDZENIA PIEKARNICZE
I CHŁODNICZE

STREFA HIGIENY
I URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH
- Suszarki do rak, armatura,
środki czystości
- Maszyny czyszczące,
wózki na odpady, kosze

- Piece piekarnicze, lady
chłodnicze, bary, gabloty
- Sprzęt gastronomiczny,
meble kawiarniane

Uczestnicząc w Warsaw Shop Expo, zyskujecie Państwo
niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej oferty
profesjonalnym zwiedzającym z Polski i Europy.

STREFA ZABEZPIECZEŃ , BHP
I P POŻ.

STREFA USŁUGI , MARKETINGU
I OŚWIETLENIA

- Bezpieczeństwo klientów,
- Bezpieczeństwo towarów;
bramki, systemy monitoringu,
zabezpieczenia towarów.

- Oprogramowanie IT,
- Programy lojalnościowe
- Systemy płatnicze
- Ubrania pracownicze
- Oświetlanie hal targowych
- Oświetlenie produktów
- Dekoracje

Dzieje się tak za sprawą wyjątkowej lokalizacji
- w samym centrum biznesowo-administracyjnym
w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.
W roku 2018 uruchomiliśmy program hostet buyers.
Dzięki spotkaniom matchmakingowym, możemy
umówić
Państwa
na
indywidualne
rozmowy
z potencjalnymi partnerami.

ZAKRES BRANŻOWY
WEDŁUG PROFILU ODWIEDZAJĄCYCH
•

Doskonale wiem jak ważne jest spersonifikowane podejście
do potrzeb klientów. Wychodząc naprzeciw Waszym
oczekiwaniom, stworzyliśmy miejsce do profesjonalnych spotkań B2B, w którym oprócz targów nie zabraknie
tematycznych
konferencji,
warsztatów,
szkoleń
czy pokazów.
Idealne miejsce w Centrum Europy i Polski, kompleksowe podejście, dedykowane strefy to tylko nieliczne
plusy, które pozwolą Państwu na nawiązanie
nowych, wartościowych kontaktów biznesowych.

•
•
•
•
•
•

najemcy powierzchni
w sieciach handlowych
projektanci wnętrz
planiści powierzchni targowych
specjaliści ds. marketingu
i wizerunku
właściciele sklepów osiedlowych
właściciel kawiarni, cukierni
wlecieli wysp sklepowych

WEDŁUG PROFILU WYSTAWCY
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producenci i dystrybutorzy:

wyposażania sklepów
akcesoriów sklepowych
wózków widłowych
regałów magazynowych
maszyn czyszczących
armatury łazienkowej
systemów zabezpieczeń
oświetlenia
programiści systemów IT
firmy świadczące usługi ochrony
marketingowe, oferujące systemy
programów lojalnościowych

