efa
Branżowe Targi Techniki Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i
Automatyzacji
Lipsk, 18 – 20 września 2019

Największe środkowoniemieckie targi zapraszają!

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w 16-stej edycji Branżowych Targów Techniki Obiektowej, Elektrotechniki,
Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa, która odbywać się będzie w dniach od 18 do 20
września 2019 roku w Lipsku. Targi efa organizowane są co dwa lata i stanowią istotne miejsce spotkań
dla przedstawicieli przemysłu i handlu oraz dla inżynierów elektryków, architektów, projektantów i
inwestorów w środkowych Niemczech. Do grona ponad 230 wystawców należą m.in. producenci
instalacji elektrycznych, sprzętu niskiego napięcia oraz oświetlenia.
Zakres tematyczny targów efa:
- instalacje i techniki obiektowe
- elektromobilność
- oświetlenie
- systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji
- technika energetyczna
- automatyzacja
- techniki przesyłowe, w tym szerokopasmowe
- techniki zabezpieczenia i ochrony w budownictwie
- aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy automatyki i sterowania, informatyka
- inżynieria elektryczna i elektroniczna
- technologie informatyczne i komunikacyjne, wyposażenie biura
- komponenty budowlane, transformatory, techniki napędowe
- narzędzia, wyposażenie warsztatów, magazynów, akcesoria montażowe
Targi efa to jedyna na wschodnioniemieckim rynku impreza skupiająca branżę i stwarzająca wystawcom
oraz odwiedzającym platformę do nawiązywania kontaktów.
Połączenie targów efa z Branżowymi Targami Technik Wysoko- i Średnionapięciowych HIVOLTEC
stwarza daleko idące efekty synergii, dzięki możliwości dotarcia do nowych grup docelowych.
Prowadzone przez organizatorów targów oraz przez zagraniczne przedstawicielstwa działania
marketingowe, mające na celu informowanie grup docelowych o targach, zapewniają obecność
odwiedzających z branży. Targi efa charakteryzują się budowaną przez lata ugruntowaną pozycją w
branży!

Koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej*:
stoisko szeregowe
138,00 euro/m2
stoisko narożne
159,00 euro/m2
stoisko czołowe
168,00 euro/m2
stoisko wyspowe
177,00 euro/m2
Formularze zgłoszeniowe: http://www.efa-messe.com/en/exhibitors/registration-andordering/registration-papers/
Specjalna oferta dla nowych wystawców (Complete stand package: STARTER)
Dla firm planujących wystawić się na targach efa po raz pierwszy organizatorzy przygotowali specjalną
ofertę umożliwiającą nowym wystawcom skorzystanie z promocyjnych cen za stoisko ze standardową
zabudową w wysokości 199,00* euro/m2
W tej cenie zawarte są**:
- niezabudowana powierzchnia wystawiennicza (od 9 do 15m2, szeregowa lub narożna)
- standardowa zabudowa
- pakiet serwisowy – sprzątanie stoiska, utylizacja śmieci, parking
- pakiet 50 zaproszeń dla gości targowych
*obowiązkowe opłaty dodatkowe: zryczałtowana opłata reklamowa 184,90 euro, niemiecki podatek
targowy AUMA 0,60 euro/m2, opłata innowacyjna 2,50 euro/m2. Ceny netto, plus 19% niemieckiego
podatku VAT.
**dokładny opis wszystkich usług zawartych w pakiecie promocyjnym znajduje się w formularzach
zgłoszeniowych na str. 2b i 4d.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem, chętnie przygotujemy indywidualną ofertę oraz
udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące uczestnictwa w Branżowych Targach Techniki
Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa.
Więcej informacji na www.efa-messe.com
Pozdrawiam serdecznie
Sylwia Petrażycka
Manager ds. targów
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 29, lok. 5, 01-102 Warszawa
tel: (22) 414 44 72, 71, 73
info@targilipskie.pl
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Administratorem danych osobowych jest firma Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Jana Olbrachta 29, lok. 5. Dane osobowe zostały pozyskane w celu realizacji niniejszej przesyłki, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Ma Pan/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Polityka prywatności.

