Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej, dwudziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów
Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota. Tak jak w roku ubiegłym, oferta skierowana będzie do klientów wszystkich
oddziałów Grupy Kapitałowej Specjał.
„XX Międzynarodowe Targi Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota RZESZÓW 2017” odbędą się
w dniach 8 – 9 listopada 2017 roku. Jest to największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawienniczo – handlowa
w południowo-wschodniej Polsce. Wraz z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej Specjał rozszerzyliśmy zasięg
obowiązywania oferty targowej, a tym samym podnieśliśmy rangę wydarzenia do skali ogólnopolskiej oraz powiększyliśmy ją
o przedstawienie firm z branży motoryzacyjnej. Poprzez prezentację oferty targowej pragniemy dotrzeć do wszystkich
naszych klientów obsługiwanych przez dwanaście centrów dystrybucyjnych.
Jubileuszowa edycja XX Targów celowo organizowana jest w miesiącu poprzedzającym okres wzmożonych zakupów
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Jest to dla Państwa dobry czas na zaprezentowanie swojej oferty handlowej,
która skierowana będzie do zwiedzających i klientów obsługiwanych przez wszystkie Oddziały Specjał.
Targi odbędą się w centrum Rzeszowa, w nowoczesnej Hali Sportowo – Widowiskowej ROSiR przy ulicy Podpromie
10. Jest to obiekt niezwykle praktyczny, dysponujący 7 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i dużą
ilością miejsc parkingowych. Udział w Targach stwarza możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i przedstawienia w atrakcyjny sposób oferty asortymentowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom naszych klientów
pragniemy zaprosić ponad dwustu wystawców, którzy zaprezentują całą gamę produktów związanych z różnymi branżami
m.in.: spożywczą, motoryzacyjną, finansową, medyczną, poligraficzną, a także turystyką, ochroną mienia, wyposażenia
wnętrz sklepów, hurtowni i magazynów. Ideą Targów poza charakterem wystawienniczym jest promocja województwa
podkarpackiego, nawiązanie nowych kontaktów oraz konsolidacja klientów detalicznych i hurtowych z producentami.
Obecność zagranicznych producentów nadaje wydarzeniu międzynarodowy charakter i przyciąga corocznie kilka tysięcy
zwiedzających.
Mając na uwadze doświadczenie z poprzednich edycji spodziewamy się odwiedzin ponad 20.000 potencjalnych
klientów, w tym kilku tysięcy osób zarządzających i właścicieli firm. W programie imprezy przewidujemy szereg atrakcji,
promocji i degustacji. Przyznamy statuetki za najlepsze stoisko, debiut roku i za najlepszy produkt oraz tradycyjnie Złote
Medale. Wręczone zostaną również nagrody ufundowane przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Pierwszy dzień Targów zakończy się bankietem.
Nasza impreza to niewątpliwie duże wydarzenie w życiu społeczno-gospodarczym. Uczestnictwo w niej podnosi nie
tylko prestiż i wizerunek Państwa firmy, ale przede wszystkim stwarza możliwość dotarcia do nowego grona klientów
i pozyskania kolejnych kontrahentów.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do zaprezentowania się na
”XX Międzynarodowych Targach Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota RZESZÓW 2017”
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