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Od 11 do 14 września 2018 r w Shanghai New Int’l Expo Centre w Szanghaju odbędą się targi China International
Furniture Expo.

China International Furniture Expo, bardziej znany jako Furniture China, zajmuje wiodącą pozycję w branży
od ponad dwóch dekad. To jedne z wiodących światowych targów B2B. Co roku gromadzi ponad 100 000
wystawców i zwiedzających.

Podczas tego wydarzenia Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje polskie stoisko narodowe (hala E1,
stoisko nr. E1 B10), które ma na celu promocję polskiego sektora meblarskiego wśród zagranicznych
przedsiębiorców. Polskim ﬁrmom proponujemy darmowe formy promocji m.in. dystrybucję materiałów
informacyjnych czy wyświetlanie ﬁlmów promocyjnych. Warto zaznaczyć, że z wymienionych form promocji
mogą skorzystać nie tylko ﬁrmy, które są wystawcami na targach, ale również przedsiębiorcy niebiorący udziału
w targach. Dodatkowo każdy polski przedsiębiorca może na stoisku narodowym spotkać się z swoimi partnerami
biznesowymi.

Ponadto na polskim stoisku 11 września o godz. 13:30 zorganizowana zostanie konferencja prasowa.
Przedstawiciel Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli przedstawi informacje i ciekawostki
dotyczące polskiego przemysłu meblarskiego. Podczas brieﬁngu prasowego, a także w pozostałych dniach
targów, każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się więcej o potencjale polskiego przemysłu meblarskiego
i uzyskać informacje o ofercie naszych krajowych producentów mebli, powiązanych produktów i usług.
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Polskie stoisko narodowe na targach Furniture Szanghaj zostanie zorganizowane przez PAIH w ramach realizacji
programu promocji branży meblarskiej w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.

Meblarstwo to silnie rozwijająca się branża polskiej gospodarki o globalnym znaczeniu i dużym potencjale
wzrostu. Polska należy nie tylko do europejskich, ale także światowych liderów w produkcji i eksporcie mebli.
Położenie geograﬁczne, rosnąca jakość produktów, doceniany na całym świecie design, długoletnia tradycja i
silna pozycja wśród odbiorców – to najważniejsze czynniki, które wpływają na doskonałą sytuację polskiej branży
meblarskiej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania polskiego stoiska narodowego.
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