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Targi HOLZ-HANDWERK na kursie sukcesu




Baza danych wystawców i wyrobów: Zwiedzanie targów przygotować
należy już teraz
”Poczuć ducha pomieszczenia” na pokazie specjalnym FSH Bayern
Sprytnie zaplanowane: Mobilne biletowanie i HOLZ-HANDWERK App

Targi HOLZ-HANDWERK już po raz 19. prezentują się jako europejskie
wiodące targi dla rzemiosła obróbki i przetwórstwa drewna. Branża
ponownie wykazuje bardzo duże zainteresowanie w takim stopniu, że
siedem hal targów zarezerwowano już pół roku przed imprezą. W
dniach od 21 do 24 marca 2018 r. w Messezentrum Nürnberg Centrum Targów w Norymberdze - ponownie bez mała 110.000*
zwiedzających będzie informować się o najnowszych rozwiązaniach i
trendach w dziedzinie obróbki i przetwórstwa drewna. Stolarze, cieśle
i liczni specjaliści z handlu oraz eksperci z sektora meblarstwa i
wykończenia i urządzania wnętrz cenią sobie wysokiej klasy ofertę
wyrobów jak i informacji oraz żywy charakter tych specjalistyczny
targów. Przegląd ponad 500 zgłoszonych przedsiębiorstw jak i
możliwość uzgadniania terminów znajduje się pod www.holzhandwerk.de/exhibitors-products
Targi HOLZ-HANDWERK swoim spektrum obejmują maszyny do obróbki
drewna, narzędzia elektryczne i pneumatyczne, technikę mocowań, okucia,
elementy budowlane oraz systemy do montażu we wnętrzach, drewna i
materiały drewniane oraz oprogramowanie. Obejmuje tym samym
wszystkie wyroby i techniki, które na codzień są istotne w zakładach
trudniących się obróbką i przetwórstwem drewna.
FSH Bayern pozwala zwiedzającym “Poczuć ducha pomieszczenia”
Ulubiony pokaz specjalny ”DesignObjekt – ObjektDesign”, organizatorem
jest Fachverband Schreinerhandwerk (FSH Bayern - Bawarskie Branżowe
Zrzeszenie Rzemiosła w Stolarstwie), w 2018 r. odbędzie się pod mottem

* skojarzone z Targami FENSTERBAU FRONTALE

”Poczuć ducha pomieszczenia”. Dr. Christian Wenzler, główny
zarządzający wyjaśnia: ”Po tym, jak w stolarstwie przez długi okres czasu
w centrum uwagi znajdowało się wzornictwo pojedynczych objektów i
wyrobów, obserwujemy aktualnie powrót do kompleksowych założeń i
rozwiązań w kształtowaniu objektów budowlanych, pomieszczeń, mebli i
wyposażenia peryferyjnego. Nasz pokaz specjalny prezentuje szczególne
koncepcje kształtowania, objaśnia podstawowe idee wzornictwa, które
pozwalają uchwycić ducha tak stworzonych sytuacji w pomieszczeniach i
ukazuje szanse, otwierające się twórczemu i szeroko zorientowanemu
stolarstwu. “Duch” pomieszczenia rodzi się wówczas, gdy wszystko w jakiś
sposób pasuje. Pomieszczenie wywołuje emocje, wywiera wpływ na
odbiorcę, pobudza lub drażni. Każdy człowiek odbiera inaczej, przy czym
bardzo często jest to nieokreślone uczucie, które wyzwala działanie
niemożliwe do wyjaśnienia w sposób racjonalny. Jeszcze trudniej jest
ustalić, dlaczego taka reakcja powstaje. Okazuje się jednak, że wiele
można precyzyjnie sterować. Jak, to właśnie pokazujemy na pokazie
specjalnym w foyer przy wejściu Eingang Mitte”.
Bezpiecznie i korzystnie na skojarzone targi
Po powzięciu środków zaradczych w poprzedzającej imprezie oraz, by
zapobiec wysokiemu natężeniu ruchu dojazdów na Targi FENSTERBAU
FRONTALE i HOLZ-HANDWERK, skojarzone imprezy podtrzymują start
targów o godz. 10.00. Jak wykazały analizy, wystawcy i zwiedzający są w
lepszej sytuacji, jeśli mogą uniknąć porannych szczytów wiążących się z
ruchem dojazdówi do pracy. Jednocześnie z wdrożeniem nowego systemu
kontroli wstępów NürnbergMesse wprowadziło również mobilne biletowanie
dla zwiedzających dzięki czemu wstęp na teren targów staje się bardziej
komfortowy. Korzystne oferty ulgowe jak i rozszerzone rozkłady jazdy w
godzinach szczytu również w 2018 r. alternatywnie umożliwiają dojazd
środkami komunikacji publicznej. W cenie biletu wstępu nabytego w
przedsprzedaży i w legitymacji wystawcy zawarto korzystanie z komunikacji
bliskiego zasięgu w strefie Nürnberg/Fürth/Stein. Poza tym niemieckie
koleje Deutsche Bahn w specjalnym bilecie ICE ponownie przedkładają
swoją ofertę ulgową. Informacje pod www.holz-handwerk.de/easytravel
Od natychmiast w App-Stores: HOLZ-HANDWERK App
Korzystając z aplikacji HOLZ-HANDWERK App zwiedzający już w
przedpolu mogą pobierać informacje o wystawcach oraz wyrobach i
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wpisywać je na swoją listę notatek, by w ten sposób optymalnie
przygotować się do zwiedzenia targów. Natomiast na miejscu aplikacja
ułatwia orientację dzięki dynamicznemu planowi hal. Do pobrania pod
www.holz-handwerk.de/en/app
Współpraca zwieńczona sukcesem
Targi HOLZ-HANDWERK organizuje VDMA Holzbearbeitungsmaschinen
(Zrzeszenie Niemieckich Producentów Maszyn i Obrabiarek do Drewna)
razem z NürnbergMesse GmbH. Podmiotem współwspierającym Targi
HOLZ-HANDWERK jest Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (FSH
Bayern – Bawarskie Branżowe Zrzeszenie Rzemiosła Stolarskiego).
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 wideo w
dziale nowości pod: www.holz-handwerk.de/en/news
Więcej serwisu dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod:
www.holz-handwerk.de/press
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