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Targi IMM Cologne to największe, międzynarodowe wydarzenie targowe w Europie i obowiązkowy termin w
kalendarzu każdego eksportera mebli! Te otwarte publicznie targi mebli odbywają się w centrum wystawowym
Koelnmesse w Kolonii w Niemczech w dniach 14-20 stycznia 2019 r.

Przez siedem dni targów producenci i projektanci mebli, sprzedawcy, architekci i projektanci wnętrz mogą
zapoznać się z szeroką i unikalną gamą wyrobów, akcesoriów i elementów wystroju wnętrz. W 2018 roku IMM
zgromadziły około 1 250 wystawców i przyciągnęły ponad 125 000 odwiedzających. Podczas tegorocznej edycji
swoją ofertę zaprezentuje 65 polskich ﬁrm.

Podczas tych prestiżowych targów Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A zorganizuje dwa polskie stoiska
dedykowane promocji polskiego sektora meblarskiego.
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W hali 5.1 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zorganizuje polskie stoisko narodowe w ramach realizacji
programu promocji branży meblarskiej w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, które ma na celu promocję polskiego sektora meblarskiego wśród zagranicznych przedsiębiorców.
Polskie stoisko to swoista przestrzeń networkingowa dedykowana polskim wystawcom oraz przedsiębiorcom,
którzy nie mają na IMM własnych stoisk, ale potrzebują miejsca, w którym mogą spotkać się z kontrahentem czy
innym partnerem biznesowym. Polskim ﬁrmom proponujemy darmowe formy promocji m.in. dystrybucję
materiałów reklamowych czy wyświetlanie ﬁlmów promocyjnych.
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Dodatkowo na polskim stoisku 15 stycznia o godz. 13:00 zorganizowana zostanie konferencja prasowa. Ekspert
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, powiązanych
produktach i usługach, czy uzyskać informacje o ofercie naszych zagranicznych biur handlowych.

W hali 4.1 organizujemy wyspowe stoisko wystawiennicze dedykowane ﬁrmom stawiającym pierwsze kroki w
eksporcie, z możliwością indywidualnej prezentacji oferty polskich ﬁrm z branży meblarskiej. Do udziału w
stoisku zapraszamy polskie ﬁrmy, producentów i projektantów oferujących wyroby wyróżniające się na tle
współczesnego asortymentu światowego. Chcemy pokazać przykłady polskich mebli użytkowych o unikalnym
wzornictwie, funkcjonalności, jakości. Na zgłoszenia czekamy do 14 grudnia.
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Link do oferty:
Targi IMM w Kolonii - oferta dla ﬁrm meblarskich

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia polskich stoisk podczas IMM Cologne 2019!
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