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Największe europejskie 
wirtualne targi 
dostawców dla przemysłu

Nowe uwarunkowania na rynkach światowych
wymuszają nowe modele struktur biznesu i łańcuchów
dostaw. W dużej mierze sytuacja ta dotyczy przemysłu
europejskiego, silnie uzależnionego od dostawców z
innych krajów. Np. w Niemczech ponad 2/3
przedsiębiorstw myśli o weryfikacji swoich struktur
zakupowych, aby uczynić je bardziej odpornymi na
kryzys.
W pierwszej kolejności jest przy tym brana pod uwagę
dywersyfikacja geograficzna. Wyniki ankiety
przeprowadzonej w maju 2020 przez Niemieckie
Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK)
wskazują, że 59% przedsiębiorstw przemysłowych
poszukuje nowych dostawców w krajach europejskich.
Podobna sytuacja ma miejsce na pozostałych rynkach
w Europie.
AHK Industrial Suppliers Forum 2020 oferuje ku
temu idealną możliwość: organizowane przez sieć
Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-
Handlowych (AHK) wirtualne targi to optymalna
platforma nawiązania nowych kontaktów. Ponad 200
wystawców z 16 krajów czyni je największą tego typu
imprezą w Europie.
Wystawcami targów są dostawcy przemysłowi,
posiadający doświadczenie w eksporcie, odpowiednie
certyfikaty oraz gwarantujący wysoką jakość produktów
i usług.
Poprzez wizytę na wirtualnych stoiskach, kontakty za
pomocą zintegrowanych narzędzi komunikacji, jak też
uczestnictwo w części konferencyjnej targów, mogą
Państwo nawiązać cenne kontakty z firmami z innych
krajów europejskich.

Skorzystaj z możliwości, jakie oferują największe 
europejskie targi dostawców online! 

AHK Industrial Suppliers
Forum w pigułce

Termin: 19 listopada 2020, 08:00 – 18.00

Czas trwania: 1 dzień

Zakres branżowy: 

• dostawcy przemysłu budowy maszyn

• przetwórstwo metali i tworzyw

• komponenty i części elektroniczne

• produkty techniczne 

• automatyzacja 

• rozwiązania IT

• pozostałe produkty i usługi dla przemysłu

Język targów: angielski

Strona targów: www.ahk-isf.com

Wstęp:  bezpłatny po rejestracji

http://www.ahk-isf.com/


www.ahk-isf.com

Koordynator

Organizatorzy

Korzyści z uczestnictwa

• Szerokie spektrum europejskich dostawców w trzech 
wirtualnych halach targowych - bez wychodzenia z biura!!!

• Łańcuchy dostaw – nowe oferty / nowi dostawcy

• (Roz)budowa sieci kontaktów

• Komunikacja: wideorozmowy, czat etc.

• Oszczędność czasu i kosztów: brak kosztów podróży, 
noclegów i opłat za wstęp

• Wykłady merytoryczne i prezentacje produktowe

Rejestracja online
Po wcześniejszej rejestracji dostęp do wirtualnych hal AHK Industrial 
Suppliers Forum 2020 jest dla odwiedzających bezpłatny. Formularz 
rejestracyjny znajdą Państwo na stronie targów www.ahk-isf.com. 
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