
Szanowni Państwo!

BALTEXPO to największa impreza targowa przemysłu morskiego w Polsce, organizowana cyklicznie – co dwa lata – od 
1982 roku. W obecnym kształcie skupia znakomitą większość środowisk związanych z gospodarką morską i przyczynia się 
do rozwoju współpracy pomiędzy �rmami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach             
9-11 września w Gdańsku i składała się będzie z 10 sektorów tematycznych, którym towarzyszyć będą liczne spotkania       
i konferencje. Jednym z najważniejszych wydarzeń targów z pewnością będzie debata ministrów z krajów basenu Morza 
Bałtyckiego, która rozpocznie BALTEXPO. 

EUROPORT to jedne z najważniejszych na świecie targów dla branży morskiej. Impreza gromadzi pod jednym dachem 
wszystkie sektory łańcucha przemysłu morskiego, przez co jest bezkonkurencyjną platformą do zaprezentowania 
innowacji i nawiązania współpracy wśród szerszej społeczności morskiej. W tym roku targi odbędą się w dniach                    
5-8 listopada w Rotterdamie.

Z tej okazji 23 sierpnia br. wydajemy dodatek targowy do „Namiarów na Morze i Handel” w języku angielskim „POLISH 
MARITIME INDUSTRY JOURNAL”. Dodatek ten od wielu lat ukazuje się na targach morskich i  cieszy się  bardzo dobrą 
opinią, jako jeden z najbardziej reprezentatywnych i rozpoznawalnych tytułów prasowych polskiej branży morskiej. 
Osiągnęliśmy sukces, który jest wspólnym dziełem naszych klientów i naszego wydawnictwa. Dodatek targowy wraz           
z Informatorem Gospodarki Morskiej i Polish Maritime Industry Handbook 2019/20 dystrybuowany będzie na 
powyższych targach na własnym stoisku wydawnictwa NAMIARY oraz przez organizatorów targów. Wystarczy 
skontaktować się z nami, a my profesjonalnie zajmiemy się utrwalaniem wizerunku Państwa �rmy.
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