WARSZAWA 18-20 lutego

Expo Sweet
zaprasza!
J

uż wkrótce czeka nas najważniejsza impreza branży cukierniczej i lodziarskiej w Polsce – targi
Expo Sweet 2014. Odbędą się one
w Warszawie w dniach 18-20 lutego,
tradycyjnie na terenach targowych
przy ul. Marsa. Już teraz wiadomo że
będzie to wydarzenie jeszcze większej
rangi oraz zorganizowane z większym rozmachem niż jubileuszowa,
piąta edycja sprzed roku. Organizatorzy powiększyli część ekspozycyjną o kolejne kilkaset metrów, gdyż obecność zapowiedziała rekordowa liczba wystawców z Polski i zagranicy. Dla
zwiedzających przygotowano liczne atrakcje oraz szkolenia
przeznaczone specjalnie dla branży cukierniczej i lodziarskiej.
Wydarzenie
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Branżowa Osobowość Roku 2013 – rozstrzygnięcie
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wystawa i licytacja 12 pisanek czekoladowych
konkurs „Zaprojektuj swoją bluzę”
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* Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagana jest rezerwacja
na www.exposweet.pl

Serdecznie zapraszamy
wszystkich czytelników i sympatyków „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego” do
odwiedzenia redakcyjnego
stoiska (nr 115). Tym razem
będziemy na Państwa czekać w nowej lokalizacji, przy
forum. Tak jak w ubiegłych
latach, przygotowaliśmy dla
Państwa wiele atrakcji. Polecamy rozstrzygnięcie internetowego konkursu na
Branżową Osobowość Roku
2013, a także wręczenie statuetek „Laur PPiC”. Również publiczność będzie mogła nagrodzić swoich faworytów, głosując na najładniejszy tort na Wystawie
Tortów Okolicznościowych.
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Przegląd Piekarski i Cukierniczy luty 2014

Na zwiedzanie targów najlepiej przeznaczyć więcej niż jeden dzień, ponieważ jest to impreza bogata
w wydarzenia i nowości.
Wstęp na targi jest bezpłatny. W tym roku – poza
dotychczasową rejestracją on-line lub w recepcji targów – wprowadzono zaproszenia z kodami kreskowymi, które należy aktywować na stronie targów.
Organizatorzy przygotowali wiele udogodnień dla
zwiedzających. Dzięki umowom zawartym z kilkoma okolicznymi hotelami, można skorzystać z preferencyjnych cen (szczegóły na stronie targów). Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie zorganizowany
dojazd autokarami na targi. Osoby ze Śląska, Pomorza, Podkarpacia, Suwalszczyzny i Lubelszczyzny powinny o to zapytać swoich dostawców. Organizację
przewozów zapowiedziały m.in. firmy: Polmarkus,
Savpol, EcoTrade, Ambasador i Motyl. Ponieważ
liczba miejsc w autokarach jest ograniczona, warto
wcześnie zainteresować się możliwością skorzystania
z takiego transportu.
Termin: 18-20 lutego, w godz. 10-18
Miejsce: hala targowa MTPolska,
ul. Marsa 56, Warszawa
Informacje: www.exposweet.pl

