Targi Elektroniki i Elektrotechniki
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WPHI Ambasady RP w Pradze serdecznie zaprasza do udziału w 25. Międzynarodowych Targach Elektroniki,
Elektrotechniki, Automatyzacji, Komunikacji, Oświetlenia i Zabezpieczeń AMPER w Brnie – największym w tej
branży przedsięwzięciu targowo-wystawienniczym w Republice Czeskiej.
Targi AMPER są idealnym miejscem do nawiązania nowych relacji biznesowych, wzmocnienia wizerunku marki,
utrwalenia pozycji konkurencyjnej ﬁrmy i jej relacji z klientami, a także do skutecznej prezentacji nowinek
technologicznych zarówno poprzez sam udział w targach, jak też dzięki pośrednictwu medialnych partnerów
targów. Nieodłączną częścią targów jest program towarzyszący, na który składają się eksperckie konferencje,
seminaria, szkolenia i warsztaty poświęcone ważnym aktualnie dla branży tematom.
Polskie stoisko będzie tradycyjnie wspólną ekspozycją WPHI w Pradze i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Czas i miejsce:
21-24 marca 2017 r. (wtorek-piątek)
Centrum Wystawiennicze w Brnie (ul. Vystaviste 405/1, 603 00 Brno)

Statystyki poprzedniej edycji:
Liczba wystawców: 605 z 23 państw (wystawcy z zagranicy stanowili 25% ogółu)
w tym wystawcy z Polski: 14 (5. najliczniej reprezentowany kraj, po RCz, Słowacji, Niemczech i Austrii)
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Powierzchnia wystawiennicza (netto): 14 200 m

Liczba odwiedzających: 45,2 tys. (odwiedzający z zagranicy stanowili 11% ogółu)
Media: 50 partnerów medialnych z RCz i 23 z zagranicy
Szczegółową informację nt. poprzedniej edycji targów znajdą Państwo na stronie:
http://www.amper.cz/amper_cz/download/ke-stazeni/2016/zaverecna-zprava_amper2016.pdf.

Kategorie produktów i usług:
1. Elektroenergetyka – produkcja, przesył i dystrybucja energii elektrycznej.
2. Przewody i kable.
3. Technologie elektroinstalacyjne (w tym inteligentne elektroinstalacje).
4. Technologie oświetleniowe.
5. Technologie elektrocieplne.
6. Napędy, energoelektronika, systemy zasilania.
7. Komponenty i moduły elektroniczne.
8. ICT.
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9. Urządzenia pomiarowe i testowe.
10. Automatyzacja, kontrola i regulacja.
11. Urządzenia produkcyjne i komponenty dla przemysłu elektrycznego.
12. Narzędzia, akcesoria i wyposażenie.
13. Usługi, media i instytucje.

Szczegółowe informacje nt. targów dostępne są na stronie: http://www.amper.cz/ [strona dostępna jest
również w języku angielskim i rosyjskim].

Przedstawicielem targów w Polsce jest Agencja Promocji Eksportu – w przypadku zainteresowania
bezpośrednim udziałem prosimy o kontakt z jej pracownikami (http://targi.brno.pl/strona/kontakt;
agencja@targi.brno.pl).
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