Szanowni Państwo,
w imieniu spółki “Kyiv International Contract Fair” mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do
udziału w «Jeweller Expo Ukraine 2017». Trzydziesta trzecia edycja największych międzynarodowych
targów sektora jubilerskiego na Ukrainie odbędzie się w dniach od 25 do 28 maja 2017 r. w Kijowie.
Impreza posiada status „UFI Approved events” (imprezy rekomendowanej przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Przemysłu Targowego).
Nabywcy hurtowi i detaliczni, importerzy, eksporterzy, producenci oraz projektanci po raz kolejny spotkają się w centrum wystawienniczym “Kyiv Expo Plaza” na forum, które skupia uwagę najważniejszych
przedstawicieli branży jubilerskiej. W minionej edycji imprezy stoiska 223 wystawców z 7 państw
odwiedziło ponad 25500 osób. Dzięki obecności na targach w Kijowie polskie firmy mają niepowtarzalną okazję nawiązania relacji biznesowych na Ukrainie i zwiększenia rozpoznawalności swojej marki
nie tylko na rynku polskim, ale i ukraińskim. Wystawa stwarza szansę na znalezienie przedstawicieli
handlowych poszerzając tym samym bazę klientów i umożliwiając osiągnięcie wymiernych korzyści
finansowych. Coraz lepsza koniunktura wróży ponowny wzrost zainteresowania Ukrainą.
Wiosenne targi jubilerskie w Kijowie dzielą się na 4 wystawy branżowe:
1. «Jeweller Expo Ukraine 2017» (biżuteria ozdobna, biżuteria ślubna, metale bankowe,
kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie organiczne - bursztyny, perły, korale i inne,
kamienie syntetyczne i szkło, wyroby i pamiątki z kamienia, kamienie dekoracyjne)
2. «Jeweller Mash Expo 2017» (wyposażenie, sprzęt, materiały eksploatacyjne do produkcji
biżuterii i obróbki kamieni, ekspozytory, opakowania)
3. «Salon of Accessories and Fashionable Adornments» (biżuteria i akcesoria do włosów,
modne dodatki - zegarki, torebki, okulary przeciwsłoneczne, akcesoria do telefonów
komórkowych, akcesoria biurowe - elitarna papeteria, artykuły piśmiennicze, galanteria
i prezenty, ubrania ślubne, dekoracje i prezenty ślubne, usługi weselne, akcesoria do domu wystrój, elementy ozdobne, zastawy stołowe i naczynia, upominki, prezenty, akcesoria
podróżne)
4. «Kyiv. Watches&Clocks Salon» ((zegarki, zegary stołowe, zegary ścienne, zegarki I zegary
biżuteryjne, wyposażenie, komponenty, mechanizmy).
Agencja Promocji Eksportu jako przedstawiciel Targów «Jeweller Expo Ukraine 2017» służy polskim
firmom pomocą przy organizacji wystąpienia. Cena 1 m kw. powierzchni ekspozycyjnej wraz zabudową
wynosi 220 euro, opłata rejestracyjna - 270 euro. Przedstawiciele branży jubilerskiej z Polski mogą
liczyć na pomoc przy organizacji wyjazdu kolektywnego.
Do zobaczenia w Kijowie!
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