Bydgoszcz, 14 marca 2019 rok

Prezentuj firmę na „MSPO i Logistyka – 2019” w Kielcach pod Patronatem Stowarzyszenia
Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
3 – 6 wrzesień 2019 rok (tj. wtorek – piątek)

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia oraz Partnerzy
Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych również i w tym roku w dniach od 3 do 6 września 2019 r.
Targi Kielce będą organizatorem kolejnego już XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego - „MSPO 2019„ oraz XXV Targów Logistycznych „Logistyka 2019„ Ta czterodniowa
impreza targowa objęta honorowym patronatem Prezydenta RP, w ubiegłym roku gościła ponad 25
tysięcy zwiedzających na 30 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, skupiła
blisko 500 wystawców z Polski oraz 23 krajów Europy i świata. Równolegle z Salonem Obronnym
odbywają się XXV Międzynarodowe Targ Logistyczne – „LOGISTYKA 2019„ gromadzą Wystawców producentów i usługodawców - promujących własne produkty znajdujące zastosowanie w zakresie
logistyki materiałowej i technicznej, min.: artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania
posiłków oraz przechowywania i transportu żywności, sprzęt i materiały medyczne, sprzęt i materiały
budowlane, systemy łączności i informatyczne, elektronika, systemy IT,
sprzęt
i urządzenia dla Wojska, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, specjalistyczny sprzęt Straży
Granicznej i Policji oraz coraz nowocześniejsze umundurowanie i wyposażenie żołnierza.
Międzynarodowe Targi Logistyczne są miejscem prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań
w dziedzinie wyrobów i usług wspomagających modernizację służb podległych resortom Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych. To forum spotkań i rozmów, nawiązywania nowych
kontaktów i podtrzymywania już istniejących, dla przedstawicieli i specjalistów z kraju
i zagranicy oraz osób odpowiedzialnych za zakupy na rzecz Sił Zbrojnych i służb MSWiA
Uczestnikiem - tej o zasięgu już światowym imprezy wystawienniczej - będzie również
po raz kolejny Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą
w Bydgoszczy.
Organizacja nasza od wielu lat wynajmuje duże powierzchnie wystawiennicze, na których
prezentowane są firmy polskie wraz z ich ofertą, to firmy będące członkami
naszego
Stowarzyszenia, oraz firmy nie zrzeszone, deklarujące wolę prezentowania się na naszych
powierzchniach pod patronatem naszej organizacji. W związku z wysoką pozycją i uznaniem
partnerskim, które organizacja nasza zdołała wypracować przez 15 lat współpracy z Targami Kielce,
jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjne warunki udziału oraz zapewnić pełne uczestnictwo
pod patronatem naszej organizacji.
Taka formuła organizacyjna – polegająca na wzajemnym połączeniu sił i środków oraz
posiadanego potencjału - pozwala również na udział w tej prestiżowej imprezie firmom
mieszczących się w sektorze małych i średnich podmiotów gospodarczych, a także na
obniżenie kosztów poprzez uzyskane rabaty, które wynikają z faktu uczestnictwa na stoisku

grupowym Stowarzyszenia. Każdy z Podwystawców na stoisku grupowym Stowarzyszenia,
korzysta z pełnych praw przysługujących Wystawcom.
Targi LOGISTYKA - jako część Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO),
odbywają się w tym samym miejscu i czasie w halach wystawowych Targów Kielce.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach i skorzystania z wielu form promocji, od
własnego stoiska w halach wystawowych lub na terenach zewnętrznych, jak również poprzez
zorganizowanie prezentacji Państwa oferty w formie seminarium lub reklamy w katalogu targowym,
na stronach internetowych oraz w Raporcie Targowym.
Rozpoczynamy proces rejestracji Wystawców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy
o informację na temat Państwa planów wystawienniczych i dokonania rezerwacji powierzchni,
bowiem liczba firm jest ograniczona i w związku z tym decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
W załącznikach formularze zgłoszenia udziału w targach oraz materiał poglądowy.
Firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane promocją własnych produktów na wewnętrznym
i zagranicznym rynku służb mundurowych, zapraszamy do współpracy i uczestnictwa
w tegorocznej edycji Targów MSPO i LOGISTYKA w Polsce.
Zapraszamy do udziału pod naszym patronatem oraz przesłanie formularza zgłoszenia firmy
do biura Stowarzyszenia.

Prezes SdnRSł.M
Jan Andrzej Ligus

Więcej informacji:
tel. 52/ 525 19 20 - 21,
kom. 660 487 342,
e-mail: biuro@wojsko.media.pl, prezes@wojsko.media.pl
Adres siedziby biura:
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/29
85-030 Bydgoszcz

