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Dodatek specjalny „Namiarów na Morze i Handel”
w języku angielskim (data wydania 20 sierpnia 2021 r.) na
XXI Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2021
oraz na XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

POLISH MARITIME
INDUSTRY JOURNAL

Szanowni Państwo!
BALTEXPO to największa impreza targowa przemysłu morskiego w Polsce, poświęcona technologiom i rozwojowi różnorodnych aspektów
gospodarki morskiej, takich jak: przemysł okrętowy, offshore, infrastruktura portów i przemysłu morskiego, logistyka w transporcie morskim,
żegluga morska i przybrzeżna, żegluga śródlądowa i gospodarka wodna, bezpieczeństwo oraz ochrona portów i żeglugi, ochrona środowiska,
technologie dual use oraz edukacja i crewing. Każda edycja organizowanych od 1982 roku targów spotyka się z dużym zainteresowaniem
przedstawicieli przemysłu oraz administracji z Polski i zagranicy, służąc jako wizytówka polskiej gospodarki morskiej. Najbliższa edycja
odbędzie się 6-8.09 w Gdańsku. Towarzyszyć jej będą liczne spotkania i konferencje, na których zgromadzą się w jednym miejscu i czasie
znakomici specjaliści poszczególnych sektorów, a także decydenci państwowi.
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – największe spotkanie biznesowe Europy Środkowo-Wschodniej. Forum wymiany
doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej
rozwoju. W tym roku odbędzie się 20-22.09 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Z tej okazji 20 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 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. Wraz z „Informatorem
Gospodarki Morskiej 2021/22” i „Polish Maritime Industry Handbook 2021/22” dystrybuowany będzie na targach na własnym
stoisku wydawnictwa NAMIARY oraz przez organizatorów targów. Wystarczy skontaktować się z nami, a my profesjonalnie
zajmiemy się utrwalaniem wizerunku Państwa firmy.
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