Informacja prasowa

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW
W dniach 15-17 maja br. odbędzie się już 26. edycja Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW. Dla każdego przedsiębiorcy wydarzenie to jest wyjątkową okazją
do zaprezentowania nowoczesnych produktów i usług.
Co roku czołowe w Europie targi branży paliwowej zapewniają odwiedzającym możliwość
odkrycia pełnego spektrum technologii dostępnych na rynku. Profil ekspozycyjny Targów
STACJA PALIW obejmuje różne branże, a w szczególności: projektowanie, budowę i
modernizację stacji paliw; wyposażenie sklepu, paliwa tradycyjne i alternatywne, transport,
franczyzę paliwową oraz gastronomiczną. Głównymi grupami odwiedzających są osoby
decyzyjne, a więc przede wszystkim właściciele firm oraz menedżerowie stacji paliw:
sieciowych, franczyzowych oraz niezależnych. Ponadto wydarzenie gromadzi przedstawicieli
urzędów centralnych oraz instytucji mających realny wpływ na funkcjonowanie branży
paliwowej i motoryzacyjnej. Z kolei Wystawcami Targów STACJA PALIW są polscy i
międzynarodowi producenci, dostawcy sprzętu i technologii, rozwiązań biznesowych dla stacji
paliw oraz branż pokrewnych.
Wydarzenie gwarantuje więc wysoką jakość odwiedzających, międzynarodowy styl oraz dużą
liczba nowych kontaktów, co szczególnie jest podkreślane przez tych Wystawców, którzy od
wielu już lat czerpią korzyści z Targów.

Ważną częścią wydarzenia jest Miasteczko myjni/Strefa mycia - największa tego typu
ekspozycja nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W specjalnej
strefie na terenie otwartym targów można zobaczyć najnowsze rozwiązania dla myjni
automatycznych, samoobsługowych i urządzeń dodatkowych.
Interesującym punktem programu Targów jest również Forum dyskusyjne poświęcone
aktualnej sytuacji na rynku paliw, podczas którego będzie można wysłuchać przedstawicieli
administracji rządowej, ekspertów i praktyków rynku, osoby wpływające na kształt i rozwój
branży. STACJA PALIW to również strefa networkingowa, specjalistyczne szkolenia oraz
dodatkowe atrakcje.
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