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SPOTKAJMY SIĘ W DOMU
Październikowa odsłona ulubionych targów mieszkańców regionu
świętokrzyskiego to doskonała okazja do przedstawienia swojej oferty
przed tysiącami gości.
Tegoroczna edycja odbędzie się bowiem równolegle do jesiennych
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH,
umożliwiając prezentację Państwa produktów i usług nowej grupie

potencjalnych klientów.
Zapraszamy serdecznie do współtworzenia tego wyjątkowego
wydarzenia. Do zobaczenia w DOMU!

DOBRZE DOPASOWANI
Każda pora roku jest dobra na remont. Wiedzą o tym nasi goście,
dlatego jak co roku, zapraszamy do udziału w targach firmy
trudniące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych

i wykończeniowych.
Korzystając z jesiennej aury, zachęcamy do zgłoszenia się podmioty
oferujące systemy grzewcze. Dobry dom, to oszczędny dom,
dlatego na miarę złota będą ekologiczne metody pozyskiwania

energii.

Nasi goście z zaciekawieniem zobaczą designerskie i nietuzinkowe
rozwiązania architektoniczne. Targi DOM to miejsce dla każdego
stylu: od rękodzieła po art deco. Bo każdy dom jest inny.

Zbuduj z Nami swoją przyszłość

Bądź częścią wyjątkowego
wydarzenia

Spotkaj swoich
klientów

Skorzystaj z wiedzy
specjalistów

Wzmocnij wizerunek swojej
marki – media branżowe
napiszą o tym wydarzeniu

Poleć Nas innej firmie i zyskaj bonus w postaci dodatkowej powierzchni na targach DOM

Udział w targach to:
•
•
•

szansa na rozwój Twojej Firmy
znakomita okazja do przedstawienia produktów i usług
profesjonalnym zwiedzającym
inspiracje do rozwoju biznesu

•
•

miejsce i czas, by nawiązań współpracę ze specjalistami
z branży - w nowej zmienionej rzeczywistości
możliwość uzyskania natychmiastowej opinii dotyczącej
prezentowanych produktów

#TARGIDAJĄWIĘCEJ
Tu spotyka się
cała branża.
Żaden email
czy telekonferencja
nie zastąpi
bezpośredniego
kontaktu.

Tylko
poprzez spotkania,
właśnie na targach,
można zbudować
stosunki biznesowe
oparte na zaufaniu.

Gospodarka
potrzebuje
targów jako
źródła impulsów.
W czasie spotkań
rodzą się nowe
pomysły i innowacje.

Targi to idealne
narzędzie do oceny
danej branży.
Dają możliwość
wymiany doświadczeń
i budowy wiedzy.
Targi tworzą
biznesową przyszłość.
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