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Największe wirtualne forum dostawców w Europie

AHK Industrial
Suppliers Forum 2020

Informacja dla wystawców

Patronat HonorowyPartnerzy w Niemczech



AHK Industrial
Suppliers Forum 2020

19. listopada 2020

Największe wirtualne 
forum dostawców 
w Europie
Aktualne uwarunkowania na rynkach światowych
wymuszają nowe modele struktur biznesu i łańcuchów
dostaw. Dotyczy to w szczególności przemysłu
niemieckiego, silnie uzależnionego od dostawców z
innych krajów. Po doświadczeniach z epidemią ponad
2/3 firm zza Odry rozważa zmianę kierunków
pozyskiwania produktów i usług. Dla dostawców z
Europy stwarza to zupełnie nowe perspektywy
nawiązania kontaktów z niemieckimi odbiorcami i
zbudowania własnej, widocznej pozycji rynkowej.
AHK Industrial Suppliers Forum 2020 oferuje ku temu
idealne możliwości. Uczestnictwo w tym wirtualnym
forum dostawców, organizowanym przez sieć
bilateralnych niemieckich Zagranicznych Izb
Przemysłowo-Handlowych (AHK), to idealna szansa na
zaprezentowanie swojej oferty na rynku niemieckim jak
też zbudowanie bądź poszerzenie sieci kontaktów.
Ok. 130 wystawców z w sumie 16 zaangażowanych w to
przedsięwzięcie krajów czyni nasze forum największym
tego typu w Europie.
Docelową grupą odwiedzających są niemieckie
przedsiębiorstwa przemysłowe poszukujące
dostawców w innych krajach europejskich. W ich
pozyskaniu będą aktywnie uczestniczyć m.in. Niemiecki
Związek Gospodarki Materiałowej, Zakupów i Logistyki
(BME), Izby Przemysłowo-Handlowe (IHK), oraz inni
lokalni partnerzy.
Funkcjonalności wirtualnego stoiska, np. wideochat, jak
też część konferencyjna Forum, oferują dodatkowo
możliwości nawiązania kontaktów z wystawcami i
odwiedzającymi z innych krajów oraz zdobycia nowych
dostawców bądź klientów.

Wystawcom naszego Forum oferujemy szeroką paletę
usług dodatkowych, jak poszukiwanie partnerów
handlowych, organizacja prezentacji produktowych,
webinariów itp.

Skorzystaj z szansy, jaką daje udział w największym
forum dostawców online w Europie!

AHK Industrial Suppliers Forum 2020 jest objęte
Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju.

AHK Industrial Suppliers
Forum w skrócie
Termin: 19. listopada 2020,  08:00 – 18:00

Czas trwania: 1 dzień (informacje o uczestnikach
dostępne również po tym terminie)

Zakres branżowy: 

• Dostawcy dla branży budowy maszyn

• Przetwórstwo metali i tworzyw

• Komponenty elektroniczne dla przemysłu

• Produkty techniczne dla przemysłu

• Automatyzacja 

• Usługi IT dla przemysłu

• Pozostałe produkty dla przemysłu

Język forum: angielski 

Adres forum: www.ahk-isf.com



Co oferujemy?

Zostań wystawcą AHK Industrial Suppliers Forum
i wzmocnij swoją pozycję na rynku niemieckim. Już
dzisiaj zarezerwuj swoje wirtualne stoisko. Rejestracja
wystawców następuje przez STRONĘ INTERNETOWĄ,
na której są dostępne również warunki uczestnictwa i
inne informacje.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem
15 października 2020. Dopuszczeni do udziału zostaną
tylko wystawcy, których profil działalności pokrywa się z
tematyką targów. Ze względu na możliwości platformy
Organizator oferuje ograniczoną liczbę stoisk. Zawarcie
umowy następuje po potwierdzeniu lokalizacji
wirtualnego stoiska przez Organizatora.

Kontakt
Andrzej Giesek
tel. +48 22 53 10 535 
e-mail: agiesek@ahk.pl

Paweł Kwiatkowski
tel. +48 22 53 10 511
e-mail: pkwiatkowski@ahk.pl

Typy stoisk i ceny 
uczestnictwa*

• wirtualne stoisko targowe w trzech wariantach wraz z 
jego organizacją i doradztwem w tym zakresie 

• możliwości prezentacji oferty: teksty, zdjęcia, dokumenty 
PDF, filmy itp.  

• komunikacja: (wideo)rozmowy, czat itp. 

• oszczędności: dzięki formule online odpadają koszty 
transportu, osobowe itd. 

• dodatkowe możliwości promocji i nawiązania kontaktów, 
np. usługa poszukiwania partnerów handlowych dla 
wystawców

• możliwość organizacji webinariów przez wystawców (sloty
15/30 min. w cenie 150/250 EUR)

*) Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony
podatek VAT. Powyższe zdjęcia obrazują przykładowy layout stoisk.
Dokładne specyfikacje typów stoisk dostępne u Organizatora

PREMIUM
2.000 EUR
M.in. do 10 filmów, do 20 ofert i 20
dokumentów do pobrania.  Opis firmy, link 
do fanpage’a, komunikator skype, live-chat

STANDARD PLUS
1.200 EUR
M.in. do 5 filmów, do 10 ofert i 10
dokumentów do pobrania.  Opis firmy, link 
do fanpage’a, komunikator skype, live-chat

STANDARD
800 EUR
M.in. 1 film, do 5 ofert i 5 dokumentów do 
pobrania.  Opis firmy, link do fanpage’a, 
komunikator skype, live-chat

Rejestracja online 

https://ahk.pl/pl/ahk-isf-2020
mailto:agiesek@ahk.pl
mailto:pkwiatkowski@ahk.pl


www.ahk-isf.com

AHK Industrial Suppliers Forum 2020 to niepowtarzalna możliwość nawiązania
nowych lub podtrzymania istniejących kontaktów z klientami z Niemiec i nie tylko.
To także oszczędność kosztów związanych z podróżowaniem, zakwaterowaniem
i transportem eksponatów / materiałów, przy jednoczesnym maksymalnym
wykorzystaniu dostępnych narzędzi komunikacyjnych online. Organizacja forum
przez 13 niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) w Europie
gwarantuje jego szerokie umiędzynarodowienie. Z kolei niemieccy partnerzy (Izby
Przemysłowo-Handlowe, organizacje branżowe na czele z BME) są gwarantem
odpowiedniej ilości oraz jakości odwiedzających.

Koordynator

Partnerzy


