-- I N F O R M A C J A P R A S O W A -AHK Industrial Suppliers Forum 2020
Największe europejskie wirtualne targi dostawców przemysłowych
www.ahk-isf.com
Ponad 200 wystawców z 16 krajów zaprezentuje dnia 19 listopada 2020 swoje produkty i usługi
dedykowane firmom przemysłowym, które przy minimalnym nakładzie czasu i zerowych kosztach będą
miały możliwość poznania nowych dostawców.
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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 jest doskonałą platformą dla pozyskania kontaktów do nowych
dostawców z krajów europejskich i zweryfikowania łańcuchów dostaw.
Na organizowanych 19 listopada 2020 przez sieć Niemieckich Zagranicznych Izb PrzemysłowoHandlowych wirtualnych targach dostawców przemysłowych zostanie zaprezentowana oferta ponad 200
wystawców z 16 krajów: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Mołdawii,
Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Włoch.
W Polsce impreza została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju.
Wystawcy targów reprezentują przede wszystkim takie branże jak budowa maszyn, przetwórstwo metali i
tworzyw, komponenty elektroniczne, produkty techniczne, automatyzacja, rozwiązania IT oraz inne
produkty i usługi dla przemysłu.
Do odwiedzenia AHK Industrial Suppliers Forum 2020 zapraszamy europejskie przedsiębiorstwa
przemysłowe. Jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość rozbudowania sieci dostawców. Udział
odwiedzających jest bezpłatny po rejestracji na stronie www.ahk-isf.com, gdzie znajduje się też aktualna

1

lista wystawców. Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu z wystawcami poprzez wideorozmowy
oraz chat na stoiskach.
Targi będą uzupełnione o część konferencyjną, w ramach której zostanie przedstawiona aktualna sytuacja
na rynkach dostawców w różnych krajach oraz podczas której wybrani wystawcy będą mogli
zaprezentować swoje innowacyjne produkty i usługi.

AHK INDUSTRIAL SUPPLIERS FORUM 2020
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Termin: 19 listopada 2020, 08.00 – 18.00

Język targów: angielski

Zakres branżowy:

Adres targów: www.ahk-isf.com

+ dostawcy przemysłu budowy maszyn

Wstęp: bezpłatny po rejestracji

+ przetwórstwo metali i tworzyw
+ komponenty i części elektroniczne
+ produkty techniczne
+ automatyzacja
+ rozwiązania IT
+ inne produkty i usługi dla przemysłu

Patronat Honorowy w Polsce:

Partner w Niemczech:

