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Dodatek specjalny „Namiarów na Morze i Handel” w języku angielskim (data wydania 21 sierpnia 2020 r.)
na targi SMM w Hamburgu, WindEnergy Hamburg oraz na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
Szanowni Państwo!
Międzynarodowe Targi Morskie SMM w Hamburgu – to największe w Europie targi budowy
i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich. Podczas targów SMM co dwa lata
eksperci oraz przedstawiciele przemysłu morskiego z całego świata spotykają się, aby
zaprezentować najnowsze osiągnięcia, propozycje rozwiązań technologicznych oraz
dyskutować o przyszłości i perspektywach rozwoju branży. W targach uczestniczy ok. 2000
wystawców, a stoiska i pawilony narodowe odwiedza przeciętnie 50 tys. gości. Wśród
wystawców znajdują się główne stocznie wiodących krajów stoczniowych, liderzy rynku
wyposażenia statków, a także małe i średnie firmy z nowymi technologiami i rozwojem
produktów. Targom w Hamburgu będzie towarzyszył najwyższej klasy program ramowy
obejmujący około 150 warsztatów, sympozjów i konferencji, które obejmą wszystkie tematy
w przemyśle stoczniowym. WindEnergy Hamburg – międzynarodowe targi energetyki
wiatrowej w Hamburgu, ważne miejsce spotkań wszystkich podmiotów i decydentów branży
offshore i lądowej. Biorą w nich udział wiodące światowe firmy, prezentując najnowsze produkty
i innowacyjne rozwiązania. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – największe
spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. Forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy
o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych
uwarunkowaniach jej rozwoju.
Z tej okazji, 21 sierpnia br. wydajemy dodatek targowy „Namiarów na Morze i Handel” w języku
angielskim „POLISH MARITIME INDUSTRY JOURNAL”. Dodatek ten od wielu lat ukazuje się na
targach oraz konferencjach i cieszy się bardzo dobrą opinią, jako jeden z najbardziej
reprezentatywnych i rozpoznawalnych tytułów prasowych polskiej branży morskiej.
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Wystarczy skontaktować się z nami, a my profesjonalnie zajmiemy się utrwalaniem
wizerunku Państwa firmy. TERMIN PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 7 SIERPNIA BR.
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