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WIECZÓR BRANŻOWY

Dla kogo jesteśmy
Targi Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA
dedykowane są producentom i dystrybutorom maszyn, urządzeń,
narzędzi i sprzętu do obróbki drewna, produkcji mebli oraz
specjalistycznego oprogramowania dla branży meblowej, służącego
optymalizacji produkcji.
Stanowią nie tylko idealną formę promocji, ale również kreują efektywne
biznesowe relacje, które procentują w postaci dużych kontraktów, kluczowych
szczególnie dla małych i średnich ﬁrm.
Tegoroczna, 5. edycja odbędzie się w dniach 5-7 września 2018 roku i odbędzie
się wraz z organizowanymi w Ostródzie od 25 lat Międzynarodowymi Targami
Meblowymi. Oznacza to spotkanie całej branży meblowej i drzewnej w jednym
miejscu i czasie.

Do współpracy przy 5. edycji
zapraszamy producentów
i dystrybutorów:
ź

maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji mebli

ź

surowców, półfabrykatów i elementów wykończeniowych

ź

akcesoriów meblowych

ź

maszyn i urządzeń do konfekcjonowania pianki tapicerskiej

ź

sprzętu i urządzeń do magazynowania mebli

ź

oprogramowania do projektowania i optymalizacji produkcji mebli CAD/CAM

ź

sprzętu i urządzeń do pakowania mebli

ź

chemii dla przemysłu drzewnego i meblarskiego

ź

narzędzi do obróbki drewna i produkcji mebli

ź

komponentów do produkcji wyrobów z drewna i mebli

ź

urządzeń do pomiaru wilgotności drewna

ź

pieców suszarniczych

ź

urządzeń do produkcji forniru

Jak w tym roku planujemy
dotrzeć do odwiedzających:
ź

zaproszenia drukowane dla przedstawicieli ﬁrm z branży

ź

kampania reklamowa na portalach i w magazynach branżowych

ź

spersonalizowany mailing (ponad 10 000 adresów),

ź

reklama internetowa: remarketing, google adwords, video

ź

ogólnopolska reklama radiowa,

ź

zapowiedź targów na stronach związanych z gospodarką i biznesem,

ź

kampania outdoorowa.

W tym roku nasze działania marketingowe będą skoncentrowane w szczególności
na następujących krajach: Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Białoruś,
Ukraina, Kazachstan i połączone będą z kampanią promującą 45. edycję
Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie.

Odwiedzający Targi :
ź

przedstawiciele działów zaopatrzenia i zakupów zakładów meblarskich

ź

przedstawiciele działów technicznych i technologicznych zakładów meblarskich

ź

producenci drewnianej stolarki otworowej

ź

producenci schodów i podłóg

ź

przedstawiciele zakładów obróbki drewna

ź

przedstawiciele zakładów tartacznych

ź

właściciele stolarni

ź

odwiedzający Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie

Korzyści z udziału
w Targach:
Targi Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA
organizowane są od 5 lat, wyłącznie w formule „business to business”.
Powstały z myślą o producentach i dostawcach maszyn, urządzeń,
sprzętu i osprzętu dla branży okołomeblowej w rejonie zaliczanym do
najbardziej atrakcyjnych miejsc w kraju pod kątem lokalizacji ﬁrm
związanych z przemysłem meblarskim.
Dodatkowym atutem targów AMIA jest ich wrześniowy termin. Organizowane
w jednym czasie z 45. edycją Międzynarodowych Targów Meblowych są idealną
propozycją dla całych ﬁrm z sektora drzewnego i meblarskiego. Warto przyjechać do
Ostródy i dołączyć do najlepszych z branży. Targi AMIA to gwarancja wzmocnienia
wizerunku własnej marki, pozyskanie nowych klientów z kraju i zagranicy, weryﬁkacja
oczekiwań klientów w bezpośrednim kontakcie oraz prezentacja swoich produktów
i usług.

Żagiel Rozwoju
Innowacyjność, kreatywność i poszukiwanie nowatorskich
rozwiązań – to cechy, które szczególnie cenimy w działaniu.
Kierujemy się nimi przy organizowaniu naszych imprez i doceniamy
je u innych. Wyrazem naszego szacunku i wsparcia dla ﬁrm, które
nieustannie podążają za zmieniającym się rynkiem i wyznaczają
nowe kierunki rozwoju swojej branży jest nagroda Żagiel Rozwoju.
Przyznajemy ją tym, którzy nie boją się śmiałych rozwiązań i inwestują
w funkcjonalne i nowoczesne produkty. Tym, którzy mają odwagę podejmować
wyzwania, dzięki którym cała branża łapie wiatr w żagle.
Produkty, które poddajemy ocenie, muszą być rozwojowe i istnieć na rynku krócej
niż rok. Aby odpowiednio zaopiniować konkursowe produkty i technologie
powołujemy kapituły ekspertów, które decydują o tym, kto powinien otrzymać
Żagiel Rozwoju. Dzięki temu nasza nagroda traktowana jest jako rzetelne
potwierdzenie wysokiej jakości uhonorowanych nią produktów.
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