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XIX Gliwickie Targi Budownictwa 23-25.02 - już za nami

Dziękujemy wszystkim wystawom jak i zwiedzającym, którzy w miniony
weekend licznie odwiedzili Gliwickie Targi Budownictwa. 

Dopisało nam ok 5 tys. zwiedzających. 

Hasłem przewodnim tegorocznych Targów było „Czyste powietrze dla Gliwic”. 

Przy współpracy z Urzędem Miasta Gliwice nasi zwiedzający mogli uzyskać
wszelkie informacji na temat dotacji w ramach programu PONE. 

Liczne grono wystawców z branży domów energooszczędnych, instalacji, urządzeń grzewczych itp.
prezentowało się w dwóch halach wystawienniczych oraz na terenie zewnętrznym. 

Na naszych targach nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych zwiedzających, którzy mogli
uczestniczyć w warsztatach KLUBU FLOJAMO. 

Podczas Targów zostały przydzielone następujące nagrody dla wystawców w kategorii:
ECO PRODUKT Gliwickich Targów Budownictwa został przyznany Firmie METALTERES M&T
Rybczyńscy za prezentację kotła pelletowego ECO PELL
ZŁOTA KIELNIA BUDOWNICTWA trafiła do Firmy 🔸 GLOBAL WATER – Czeladź za prezentację
odżelaziacza wody regenerowanego ozonem. Wyróżnienie w powyższej kategorii otrzymała Firma
MERKURY TECHNIKA GRZEWCZA za prezentację kotła SAS BIO EFEKT oraz Firma KET
Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska mgr inż. Kazimierz Kozimor za prezentację
Oczyszczacza Powietrza typu KET-1 oraz KET-2.
W Kategorii Aranżacja Stoiska nagrody otrzymali :

FIRMA STUDIO KOLORU GLIWICE
NICE POLSKA
ZAKŁAD STOLARSKI QUERCUS

Dodatkowo Organizator Tragów ze swoje strony przyznał swoje nagrody następującym Firmą:

FIRMA KET Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska mgr inż. Kazimierz Kozimor za
prezentację Oczyszczacza Powietrza typu KET-1 oraz KET-2.
PV ENERGIA za kreatywną prezentację wyrobów na stoisku
ARTBETON Format Jaworzno za prezentację wykorzystywania betonu w designie wnętrz.

Wszystkim uczestnikom i przybyłym dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycje.

KONTAKT

Agencja Informacyjno-Reklamowa - Promocja

E-mail: asystent@promocja-targi.pl

WWW: www.promocja-targi.pl

Tel: +48 33 873 21 92

Fax: +48 33 873 11 70

ALUPROF: Nowość w ofercie-Okna przeciwpożarowe MB-86EI

Alnor: Nowy Rekuperator PremAIR-500
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chłodniczy…

Galeco
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Produkty Sokółka Okna i Drzwi z 25-proc. rabatem
Ruszyła promocja marki Sokółka Okna i Drzwi. Wszystkie okna i drzwi tarasowe
w wersji drewnianej oraz drewniano-aluminiowej można obecnie kupić z 25-proc.
zniżką. Oferta specjalna jest ważna do 15 marca.

Tylko teraz brama garażowa z WĄSKIM tłoczeniem w zabójczo niskiej cenie!

Marzysz o przytulnym i ciepłym domu?

Alnor: Najwyższy standard KOMFORTU teraz w niższej cenie

INTERsoft: Dożynki świątecznej promocji

2018-03-05 Akademia GERDA: Modułowy program szkoleń – drzwi

do mieszkań- Starachowice
Szkolenie podstawowe – Montaż stolarki drzwiowej GERDA – drzwi do
mieszkań. Szkolenie podstawowe ma na celu zapoznanie uczestników z
podstawowymi zasadami montażu drzwi do mieszkań GERDA.   PROGRAM: 09.
00...

2018-03-06 Akademia GERDA: Modułowy program szkoleń – drzwi do domów- Starachowice

2018-03-07 Akademia GERDA: Profesjonalny montażysta drzwi GERDA - Certyfikacja-

Starachowice

Inżynier Sprzedaży
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o. o. jest jedynym oficjalnym dystrybutorem
najwyższej jakości urządzeń japońskiego koncernu DAIKIN INDUSTRIES Ltd.
będącego wiodącym i globalnym producentem oraz dostawcą sprzętu HVAC, w
tym również pomp...

Inżynier Sprzedaży ds. Urządzeń Grzewczych i Klimatyzacyjnych

Inżynier Sprzedaży ds. Urządzeń Grzewczych i Klimatyzacyjnych

Oferta pracy - Database Developer

Oferta pracy - Inżynier wsparcia technicznego klienta
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Lubię to! Udostępnij 1,1 tys. użytkowników lubi to. Zarejestruj się, aby zobaczyć,
co lubią Twoi znajomi.
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