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FENSTERBAU FRONTALE: Od 30 lat witryną branży
•
•
•

Wystawcy: Już teraz należy zapewnić sobie powierzchnie stoisk
Plany hal dostępne online
Referenci: Call for Papers dla nowego forum referatów

Cieszące się sukcesem targi okien, drzwi i fasad już obecnie przygotowują się do jubileuszowego roku: W dniach od 21 do 24 marca
2018 w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze –
odbędą się Targi FENSTERBAU FRONTALE – kolejne od 30 lat. Po
rekordowej imprezie w 2106 roku z udziałem 110.581 zwiedzających*
przygotowania do kolejnych są w pełnym toku: Już równo pół roku
przed rozpoczęciem targów obłożono 95% stoisk. Zainteresowane
przedsiębiorstwa, które będą chciały zapewnić sobie miejsce, wszelkie informacje znajdą pod www.frontale.de/application
FENSTERBAU FRONTALE są światowymi wiodącymi targami w dziedzinie
okien, drzwi i fasad. Producenci okien i fasad, stolarze, architekci oraz
handel co dwa lata zasięgają w Norymberdze informacji o najnowszych
systemach profili, elementach budowlanych, miejscu szkła w architekturze,
okuciach, technice mocowania i bezpieczeństwa, maszynach, urządzeniach i wielu innych. Wystawę uzupełnia program specjalistyczny. Plany
hal, dostępne od natychmiast, dają przedsmak jubileuszowego wydania
Targów FENSTERBAU FRONTALE: www.frontale.de/floor-plan
Nowe w programie: FORUM z LOUNGE i JobBoard
W 2018 r. NürnbergMesse na Targach FENSTERBAU FRONTALE w hali
3A po raz pierwszy urządza forum referatów. Aktualne tematy branży jak
cyfryzacja w rzemiośle, automatyzacja budynków, bezpieczeństwo oraz
praktyczne porady dla rzemieślnika stanowią główne punkty ciężkości które

* zespolone z Targami HOLZ-HANDWERK

eksperci będą omawiać w nadających impulsy referatach podczas całego
czasu trwania targów. Pobliska FENSTERBAU FRONTALE LOUNGE
oferuje możliwość pracy w sieci i chwilę wytchnienia, a przy JobBoard
spotkają się pracodawcy i pracownicy.
Zgłoszenia Call for Papers dla FENSTERBAU FRONTALE FORUM trwają
do 5 lutego 2018 r. Zainteresowani referenci mają możliwość ze swoją
tematyczną
propozycją
ubiegać
się
o
slot
pod
frontale@nuernbergmesse.de
Koncepcja która przekonuje
Targi FENSTERBAU FRONTALE 2016 zarówno wysokiej klasy ofertą
wyrobów jak i informacji przekroczyły wszelkie oczekiwania. Podsumowaze strony 794 wystawców z 37 krajów wypadło znakomicie: Dla 95 procent
bilans ogólny wypadł pozytywnie. Bez mała wszyscy repspondenci dotarli
do swoich najważniejszych grup docelowych, 94 procent nawiązało nowe
kontakty handlowe a 9 z 10 respondentów spodziewa się transakcji po
targach. Dwie trzecie wszystkich wystawców oceniło liczbę zwiedzających
jak też fachową kompetencję zwiedzających jako bardzo dobrą lub dobrą.
Zwiedzający Targi FENSTERBAI FRONTALE – w pierwszej kolejności
producenci okien (62%), handlowcy elementów budowlanych (11%),
technicy z dziedziny rolet i osłon przeciwsłonecznych (10%) jak również
stolarze budowlani i cieśle (9%) – odzwierciedlali pozytywny wizerunek
wystawców: Równo 95 procent wyraziło zadowolenie ze specjalistycznej
oferty prezentowanej na poszczególnych stoiskach, 9 z 10 repsondentów
odpowiednio wysoko oceniło korzyść uzyskaną ze zwiedzenia targów.

Informacje dla wystawców i zgłoszenia
NürnbergMesse GmbH
Veranstaltungsteam FENSTERBAU FRONTALE
Elke Harreiß, Anna Benz-Reichenauer, Marie-Christin Heinemann
T +49 9 11 86 06-89 25
F +49 9 11 86 06-12 00 24
frontale@nuernbergmesse.de
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Kontakt 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 wideo
znajdą Państwo w Newsroom pod: www.frontale.de/en/news
Więcej serwisów dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod:
www.frontale.de/press
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