Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Biznes – Żywność –
Medycyna – Auto Flota. Tak jak w roku ubiegłym, oferta skierowana będzie do klientów wszystkich oddziałów Grupy
Kapitałowej Specjał.
„XXII Międzynarodowe Targi Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota RZESZÓW 2019” odbędą
się w dniach 6-7 listopada 2019 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. Poprzez prezentację oferty targowej pragniemy dotrzeć do wszystkich naszych klientów
obsługiwanych przez szesnaście centrów dystrybucyjnych.
XXII edycja 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.
Ponownie jak w roku ubiegłym Targi odbędą się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym
Województwa Podkarpackiego w Jasionce, które jest obecnie najnowocześniejszym obiektem biznesowym
zlokalizowanym na terenie województwa podkarpackiego. Rzeszów od G2A Areny dzieli jedynie 10 minut drogi. Obiekt jest
dobrze skomunikowany z miastem za pomocą transportu publicznego. Do kompleksu można też wygodnie dojechać
samochodem. Na terenie obiektu dostępny jest duży parking. G2A Arena to ponad 16 tys. metrów kwadratowych
powierzchni wystawienniczej.
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 250 wystawców, którzy zaprezentują całą gamę produktów związanych z różnymi branżami m.in.: spożywczą,
motoryzacyjną, finansową, medyczną, poligraficzną, a także turystyczną, 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.
MIEDZYNARODOWE TARGI to również część merytoryczna, którą stanowi OGÓLNOPOLSKI KONGRES FMCG.
Poprzednia edycja odbywająca się pod hasłem „Dokąd zmierza polski handel?” była okazją do poruszenia szeregu tematów
dotyczących zmian zachodzących w handlu, ewolucji potrzeb klienta czy współpracy na linii producent – dystrybutor.
Również w tym roku OGÓLNOPOLSKI KONGRES FMCG zgromadzi ekspertów, liderów opinii oraz kluczowe postacie w
polskim handlu, w tym przedstawicieli kierownictw największych koncernów i firm rynku FMCG. Moderatorami w/w
wydarzenia będą redaktorzy najlepszych pism branżowych rynku FMCG. Na zaproszenie Organizatorów wydarzenia w
debatach i panelach dyskusyjnych, wezmą udział przedstawiciele z najwyższego szczebla organizacyjnego największych
koncernów i firm rynku FMCG. Współorganizatorami KONGRESU będą pisma branżowe: „Wiadomości Handlowe”, „Handel”,
„Poradnik Handlowca” oraz „Hurt i Detal”. Natomiast zakres merytoryczny zostanie poparty aktywnym udziałem ekspertów z
firm badawczych.
Mając na uwadze doświadczenie z poprzednich edycji spodziewamy się odwiedzin około 30.000 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, produkt roku, dynamikę sprzedaży czy osobowość roku oraz
tradycyjnie Złote Medale. Wręczone zostaną również nagrody ufundowane przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka
Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Pierwszy dzień Targów zakończy się koncertem gwiazdy
wieczoru.

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 ”XXII Międzynarodowych Targach
Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota RZESZÓW 2019”.
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