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

Największe środkowoniemieckie targi zapraszają!

W dniach od 18 do 20 września 2019 roku w Lipsku odbędzie się
Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyza
miejsce spotkań dla przedstawicieli przemysłu i handlu oraz inż
w środkowych Niemczech. Do grona ponad 230 wystawców
niskiego napięcia oraz oświetlenia.
Więcej informacji o targach znajdą Państwo tutaj.

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 sterow
- inżynieria elektryczna i elektroniczna
- technologie informatyczne i komunikacyjne, wyposażenie biu
- komponenty budowlane, transformatory, techniki napędowe
- narzędzia, wyposażenie warsztatów, magazynów, akcesoria

Dołącz do grona zadowolonych wystawców!

Firmy planujące wystawić się na targach efa po raz pierwszy m
stoisko w wysokości 199,00* euro/m2. W tej cenie zawarte są
- niezabudowana powierzchnia wystawiennicza (od 9 do 15m 2
- standardowa zabudowa
- pakiet serwisowy – sprzątanie stoiska, utylizacja śmieci, park
- pakiet 50 zaproszeń dla gości targowych
*obowiązkowe opłaty dodatkowe: zryczałtowana opłata reklam
euro/m2, opłata innowacyjna 2,50 euro/m 2
**dokładny opis wszystkich usług zawartych w pakiecie promo
Formularze rejestracyjne znajdują się tutaj.

Dlaczego warto wziąć udział:

Jedyne na wschodnioniemieckim rynku targi skupiające branżę

Połączenie z HIVOLTEC – Branżowymi Targami Technik Wy
dotarcia do nowych grup docelowych.

Działania marketingowe organizatorów targów oraz zagraniczn
obecność odwiedzających zainteresowanych Państwa ofertą.
Budowana przez lata ugruntowana pozycja w branży!

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.
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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.

