Геаграфiя дзелавога супрацоўнiцтва: Польшча

БУДАЎНIКI СУСТРАКАЮЦЦА
Ў ПОЗНАНI

«Збалансаванае будаўнiцтва:
эканомiя, экалогiя, чалавек» — такi асноўны лозунг 19-й мiжнароднай будаўнiчай выставы «BUDMA2010», якая будзе праходзiць у
польскiм горадзе Познань з 19
па 21 студзеня. Гэты дзелавы форум арыентаваны на прадпрыемствы i кампанii, якiя займаюцца
вытворчасцю i гандлем будаўнiчымi i апрацоўчымi матэрыяламi,
дарожным будаўнiцтвам, робяць
будаўнiчыя паслугi.
Адначасова на пляцоўках Познаньскага выставачнага цэнтра
ў гэтыя студзеньскiя днi будуць
ар га нi за ва ныя вы ста ва будаўнiчай i дарожнай тэхнiкi, транспарт ных срод каў i будаў нi ча га
аб сталя ван ня «BUMASZ-2010»,
Цэнтр спартыўнага будаўнiцтва,
выстава шкляной галiны, а таксама Дзень архiтэктара, будаўнiчае
шоу «Збалансаваны дом» i дэманстрацыйная пляцоўка «Пасiўнае
будаўнiцтва, або Як дабiцца таго,
каб гадавы расход па абагрэве
дома склаў менш чым адзiн долар
за адзiн квадратны метр».
У студзенi 2009 года ўдзельнiкамi аналагiчнай выставы (на
здымку) сталi больш як 1350 прадпрыемстваў, арганiзацый i фiрмаў
амаль з 30 краiн, у тым лiку з Беларусi. Традыцыйныя беларускiя
ўдзельнiкi гэтага дзелавога форуму ў Польшчы — Рэспублiканская
канфедэрацыя прадпрымальнiцтва i Мiнскi сталiчны саюз прадпрымальнiкаў i працадаўцаў, на
выставачным стэндзе якiх у Поз292 21 03

ў

www.iqcoffee.com

www.iqlove.eu

ФИРМА «IQ DRINK» Sp. z o.o.

(Katy Wroclawskie, Polska/Польша),
Генеральный Импортер марок IQ Coffee и IQ Love в Европе,
продаваемых на рынках тринадцати европейских стран,

ИЩЕТ ИМПОРТЕРА И ДИСТРИБЬЮТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ.
Приглашаем к сотрудничеству фирмы, действующие
в сегменте продуктов быстрого приготовления.(FMCG).
Заинтересованных в сотрудничестве просим контактировать
на польском, французском или английском языках.

E-mail: ofﬁce@iqdrink.com
Тел. : + 48 71 36 28 500, + 48 71 36 28 501.

NIP: 896-136-62-03.

нанi размяшчаюцца дзелавыя
прапановы зацiкаўленых беларускiх кампанiй на польскай,
англiйскай i рускай мовах. I на
гэты раз прадпрымальнiкi Беларусi рыхтуюць сваю дэлегацыю для выезду ў Познань, дзе
iх чакае насычаная праграма
работы ў цэлым шэрагу спецыялiзаваных семiнараў i форумаў
у рамках ужо згаданых выстаў.
Больш падрабязную iнфармацыю
як пра самi выставы ў Познанi, так
i пра ўдзел у iх можна атрымаць
па тэлефонах у Мiнску: 298 37 31,
298 24 46.
Барыс ЗАЛЕСКI.

ПРОИЗВОДИМ:
 оборудование для магазинов в ассортименте

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

- кассовые мониторы и рекламные стойки:

Адрес:
05-305 Pustelnik
ul.Warszawska 1.
Polska/Польша.
Тел.: + 48 25 757 56 20.
Тел.моб.: + 48 71 003 290.
E-mail: wipres@wipres.com.pl

ИЩЕМ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА:
богатый парк механизмов: прессы от 25 до 400 тонн, паяльные работы, фрезерование,
плазменная резка, порошковые краски в комплекте, сварка.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО!!!
ВНИМАНИЕ!!! Ищем белорусские фирмы — производителей инструмента
(прессового, режущего и т.д.). Пожалуйста, свяжитесь с нами! NIP: 822-000-07-10.
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