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Zapraszamy do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej dla branży przemysłowej, która odbędzie się
na targach Hannover Messe w Hanowerze w dniach 23-27 kwietnia 2018 r. Wydarzenie adresowane jest m. in.
do ﬁrm specjalizujących się w druku 3D, automatyce i robotyce. Giełdę zorganizuje sieć Enterprise Europe
Network.
Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover
Messe to najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie. W
ubiegłym roku targi odwiedziło 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. gości z
zagranicy. Swoje oferty przedstawiło ponad 5 tys. wystawców z 70 krajów.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli ﬁrm i innych podmiotów działających w szeroko
pojętej branży przemysłowej, w szczególności w dziedzinie:
drukowania w technologii 3D;
produkcji przemysłowej;
obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej;
materiałów budowlanych, materiałów kompozytowych;
fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej;
zarządzania energią;
automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych;
robotyki.

JAK TO DZIAŁA ?

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym online określają proﬁl swojej działalności oraz rodzaj współpracy,
którą chcieliby nawiązać;
Dane zarejestrowanych ﬁrm umieszczane są w aktualizowanym na bieżąco katalogu online na stronie
internetowej giełdy;
Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru ﬁrm, z którymi chcieliby spotkać się podczas
giełdy;
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Po zamknięciu rejestracji system dokona automatycznego ustalenia agendy spotkań dla każdego z
zarejestrowanych uczestników. Każdy z uczestników otrzyma swoją indywidualną agendę drogą mailową
na kilka dni przed rozpoczęciem giełdy kooperacyjnej;
W dniach 23-27 kwietnia 2018 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio
zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań.

KOSZTY

W przypadku rejestracji przed 15 lutego 2018 r. uczestnictwo w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatne.
Jednocześnie organizator wydarzenia informuje, że ﬁrmy które zarejestrują się przed 15 lutego, a po tym
terminie odwołają swój udział w wydarzeniu, zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w kwocie 150 euro.
W przypadku rejestracji po 15 lutego 2018 r. koszt udziału wynosi 119 EUR + 75 EUR za każdą
dodatkową osobę biorącą udział w wydarzeniu.
W każdym przypadku uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i
zakwaterowania na miejscu.
Firmom, które wezmą udział w giełdzie, organizator zapewnia bilety wejściowe na targi Hannover
Messe.
Szczegółowe informacje na temat tego, co obejmuje opłata rejestracyjna, znajdą Państwo na stronie wydarzenia
w zakładce „Information”.

WAŻNE TERMINY

Rejestracja uczestników i proﬁli trwa do 20 kwietnia 2017 r.
Spotkania odbędą się w dniach 23-27 kwietnia 2018 r.
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