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HOLZ-HANDWERK nastawiają zwrotnicę na 2018 r. 

 

 Plany hal dostępne online  

 Wykupione hale  
 

Targi HOLZ-HANDWERK przygotowują się do kolejnej edycji sukcesu: 

W dniach od 21 do 24 marca 2018 r. w Messezentrum Nürnberg – 

Centrum Targów w Norymberdze – ponownie spotkają się stolarze, 

cieśle i specjaliści z handlu oraz eksperci w dziedzinie meblarstwa i 

wykończenia wnętrz, by zasięgnąć informacji o najnowszych trendach 

w zakresie obróbki i przetwórstwa drewna. Dokładnie pięć miesięcy 

przed imprezą siedem hal targów już kompletnie wykupiono. Przed-

siębiorstwa, które nadal są zainteresowane udziałem, mogą wystąpić 

o nieodpłatne umieszczenie na liście oczekujących pod: www.holz-

handwerk.de/application 

 

Targi HOLZ-HANDWERK są europejskimi branżowymi targami technologii 

maszyn oraz środków produkcji przy czym obejmują bez mała wszystkie 

wyroby i techniki na codzień istotne dla zakładów parających się obróbką 

drewna. Spektrum rozciąga się od maszyn do obróbki drewna, narzędzi 

elektrycznych i pneumatycznych przez technikę mocowań, okucia, elemen-

ty budowlane i systemy montażowe po drewna i materiały produkcyjne z 

drewna. 

 

Koncepcja targów z gwarancją sukcesu 

Targi HOLZ-HANDWERK 2016 z ich zarówno wysokiej klasy ofertą 

wyrobów oraz informacji i możliwie najlepszą jakością i ilością przekonały 

tak wystawców jak zwiedzających. Na 10 wystawców 9 pozytywnie oceniło 

odbyte rozmowy na stoiskach i nawiązane kontakty handlowe i spodziewa 

się transakcji po targach. Bez mała wszyscy respondenci podali, że dotarli 

do swoich grup docelowych. W porównaniu z innymi targami branżowymi 

84 procent oceniło Targi HOLZ-HANDWERK jako ważne po bardzo ważne. 

Dla 87 procent wystawców w ramach prowadzonych przez nich działań 

marketingowych i sprzedaży odgrywają ważną po dominującą rolę. Na 

Targach HOLZ-HANDWERK 2016 byli to głównie stolarze (60%), produ-
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cenci mebli (11%), wykończeniowcy wnętrz i handlowcy (10%) oraz cieśle i 

przedstawiciele przemysłu meblarskiego (6%), którzy w pierwszej kolej-

ności zasięgali informacji o nowościach (47%), dokształcali się (34%) i wy-

mieniali się doświadczeniami oraz informacjami (27%, możliwe były wielo-

krotne wskazania). Równo 93 procent postrzegało swoją wizytę na targach 

jako wartość dodaną i już wówczas zanotowało sobie termin kolejnych 

Targów HOLZ-HANDWERK 2018. 

 

Współpraca owocująca powodzeniem 

Targi HOLZ-HANDWERK organizuje VDMA Holzbearbeitungsmaschinen 

(Zrzeszenie Producentów Maszyn do Obróbki Drewna) z NürnbergMesse 

GmbH. Podmiotem ideowym Targów HOLZ-HANDWERK jest Fachverband 

Schreinerhandwerk Bayern (FSH Bayern – Zrzeszenie Branżowe Rzemio-

sła Stolarskiego w Bawarii). 

 

Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i materiały 

wideo znajdują się w newsroom pod: www.holz-handwerk.de/en/news 

 

Więcej serwisu dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod: 

www.holz-handwerk.de/press 


