GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF
Branżowe Targi Materiałów i Towarów Niebezpiecznych
Transport - Intralogistyka - Bezpieczeństwo
Lipsk, 9 – 11 kwietnia 2019

Warszawa, czerwiec 2018

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do udziału jako wystawca w drugiej edycji Branżowych Targów Materiałów i
Towarów Niebezpiecznych, które odbędą się w Lipsku w dniach od 9 do 11 kwietnia 2019 roku. Targi
te stanowią jedyną na niemieckojęzycznym rynku platformę prezentującą rozwiązania, produkty i usługi
dla bardzo wąskiego i specjalistycznego zakresu, jakim jest zarządzanie materiałami i towarami
niebezpiecznymi oraz utylizacja i recycling odpadów niebezpiecznych. Dla polskich firm oferujących
produkty i usługi z tego zakresu udział jako wystawca to znakomita szansa na nawiązanie nowych
kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej.
Przyszłorocznej edycji targów GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF towarzyszyć będzie spotkanie
Europejskiego Stowarzyszenia EASA, którego nowym Prezydentem została w dniu 30.04.2018 pani
Maria Nicopulos, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów
Niebezpiecznych.

Zakres tematyczny targów GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF obejmuje wszystkie aspekty transportu
towarów niebezpiecznych i intralogistyki materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem wszystkich
istotnych dla całego łańcucha procesów wymagań bezpieczeństwa:
- pojazdy i systemy dla transportu ładunków niebezpiecznych
- usługi transportowe i logistyczne
- napełnianie, nasypywanie, podnoszenie, wciąganie ładunków
- technika magazynowania i wyposażenie magazynów

- znakowanie i identyfikacja
- organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych
- opakowania / opakowania transportowe / zabezpieczenia ładunków
- utylizacja i recycling odpadów niebezpiecznych
- instytucje bezpieczeństwa
- wyposażenie zakładów pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa miejsca pracy
- usługi branżowe

Jeśli szukają Państwo targów skoncentrowanych wyłącznie na branży bezpieczeństwa materiałów i
ładunków niebezpiecznych, zapraszamy do Lipska. Targi odwiedzane są przez m.in. specjalistów ds.
logistyki i doradców odpowiedzialnych za transport, magazynowanie i zarządzanie materiałami
niebezpiecznymi w zakładach produkcyjnych, zakładach medycznych, zakładach utylizacji odpadów
oraz firmach spedycyjnych. Organizacja dorocznego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia
Stowarzyszeń doradców DGSA gwarantuje obecność szerokiego grona przedstawicieli z 16 krajowych
stowarzyszeń z 15 państw. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym profilem odwiedzających tutaj.

Koszt netto niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:
Przy terminie zgłoszenia
do 31.10.2018
po 31.10.2018
- stoisko szeregowe
129,00 €/m2
144,00 €/m2
- stoisko narożne
138,00 €/m2
154,00 €/m2
- stoisko czołowe
143,00 €/m2
159,00 €/m2
- stoisko wyspowe
149,00 €/m2
167,00 €/m2
(Dodatkowe rabaty przyznawane są przy wynajęciu stoisk o pow. powyżej 31 m2.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe: Pakiet reklamowy 295,00 € oraz niemiecki podatek targowy AUMA
0,60€/m2, należny podatek VAT)
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w targach GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF 2019,

prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na stronę www.ggs-messe.de.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Chomiuk
Manager ds. targów
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2 lok. 112
Atelier Residence
00-112 Warszawa
tel./fax: 22 414 44 71
Kom. 660 705 775
e-mail: mchomiuk@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl
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ul. Bagno 2 lok. 112, 00-112 Warszawa, tel./fax: 22 414 44 71 • info@targilipskie.pl • www.targilipskie.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy • KRS: 0000238774 •
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Wartość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Administratorem danych osobowych jest firma Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno 2,
lok. 112. Dane osobowe zostały pozyskane w celu realizacji niniejszej przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych
oraz możliwość ich poprawiania.
Polityka prywatności.

