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Podziękowanie

Wydanie naszego magazynu było możliwe dzięki uprzejmości wielu
ludzi, którzy zechcieli się podzielić swoją opinią na interesujące nas
tematy. Ich refleksje są tym cenniejsze, że powstały bezinteresow-
nie w odpowiedzi na naszą prośbę. Dlatego składamy serdeczne
podziękowania pani Agnieszce KowalczykAgnieszce KowalczykAgnieszce KowalczykAgnieszce KowalczykAgnieszce Kowalczyk z firmy Dwory,
pani Jolancie ZacharaJolancie ZacharaJolancie ZacharaJolancie ZacharaJolancie Zachara z firmy Kärcher, pani Grażynie MaruszakGrażynie MaruszakGrażynie MaruszakGrażynie MaruszakGrażynie Maruszak
z firmy Linde Gas, panu Lechowi SikorzeLechowi SikorzeLechowi SikorzeLechowi SikorzeLechowi Sikorze z Wojskowych Zakładów
Mechanicznych w Siemianowicach, panu Janowi OlszewskiemuJanowi OlszewskiemuJanowi OlszewskiemuJanowi OlszewskiemuJanowi Olszewskiemu
z firmy Wash Tec, pani Magdalenie Karłowicz-ŻuczekMagdalenie Karłowicz-ŻuczekMagdalenie Karłowicz-ŻuczekMagdalenie Karłowicz-ŻuczekMagdalenie Karłowicz-Żuczek z firmy
Nuskin, panu Dariuszowi OdroniowiDariuszowi OdroniowiDariuszowi OdroniowiDariuszowi OdroniowiDariuszowi Odroniowi z firmy Herz, panu KubieKubieKubieKubieKubie
GwiazdowskiemuGwiazdowskiemuGwiazdowskiemuGwiazdowskiemuGwiazdowskiemu z firmy Elite i panu prof. Jackowi Cuprysiowiprof. Jackowi Cuprysiowiprof. Jackowi Cuprysiowiprof. Jackowi Cuprysiowiprof. Jackowi Cuprysiowi
z Katedry Projektowania Wystaw Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
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MADE BY EXPO EXPERT

Expo Expert  – pe łna
odpowiedz ia lność

za sukces
po godzinie montażu przeobraża się w po−
wierzchnię prezentacyjną.

Od 10 lat stale i niezmiennie w centrum
naszych działań są nasi Klienci. To dla nich
– niemal jak na wyprawę wojenną – pla−
nujemy w najdrobniejszych szczegółach
każde wystąpienie targowe. Siedzimy nie−
przerwanie na  walizkach, gotowi jechać
w najdalszy zakątek świata. I to naszym
Klientom przy okazji naszej 10−tej rocznicy
działalności pragnę w imieniu całego ze−
społu podziękować za dotychczasową
współpracę:

Karcher Sp. z o.o., Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Firma Che-
miczna Dwory S.A., Hasco Polska Sp. z o.o., Herz – Armatura
i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., PPZ Nicromet, PHU Mayco – Wa-
shTec, Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o., CanPack S.A, AMR
Campania, Commax PL, Deka Prasentationstechnik GmbH, MAN
AG, PPHU Polmax, Hawker FA S.A, Microsens GmbH, P.P.Okno-
plast – Kraków Sp. z o.o. ,BIUR-FOL, Dom Wydawniczy Rafael,
Elite Cafe Sp. z o.o., Enix Sp. z o.o., Eskadra Sp. z o.o., Produ-
cent Mebli ze Skóry IKER Sp. z o.o., Internetowy Dom Makler-
ski S.A, Juwent Sp. j., HTS S.A, Ogilvy One Poland Sp. z o.o.,
Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej „Piwniczan-
ka” Spółdzielnia Pracy, Valsir Polska Sp. z o.o., Telzas Sp. z o.o.,
KFK Tele-Fonika S.A, Stalprodukt S.A, Solidex S.A, Quantum
Software S.A, Stowarzyszenie Willa Decjusza, POB Opakomet,
Jacobs Kraft Foods, Naturis Sp. z o.o., Herkules, Vitrosilikon
S.A, TTI Inventel S.A, Unitra-Dolam S.A, Univer S.A – Techno-
plast Sp. z o.o., SRW Tęcza, Szkoła Reklamy Promocja, Print
Pack, Firma Sonoco, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
S.A, Grupa Polskie Składy Budowlane S.A, Naturis Sp. z o.o.,
Ardex Polska Sp. z o.o., Anwil S.A, Austrotherm Polska Sp. z o.o.,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, AR Dormington, Precia
Polska Sp. z o.o., ZUK Elzab S.A, White Cap Polska Sp. z o.o.,
FH Taurus, Domix S.A, Starting Line Ltd, CTW Klimawent ZPChr.

Krzysztof Kiełbasa

Expo Expert to ze−
spół profesjonalistów,
którzy większość swo−
jego życia zawodowe−
go poświęcili planowa−
niu i realizacji stoisk
targowych. Od 10 już
lat  bierzemy pełną odpowiedzialność za
sukces targowy swoich klientów.

Wiele zmieniło się w ciągu tych lat. Jesz−
cze do niedawna wystarczał ołówek, gum−
ka i sprawna ręka projektanta. Dzisiaj stan−
dardy w branży wyznaczają najnowsze
technologie, zespół konstruktorów, archi−
tektów wnętrz, plastyków oraz całe zaple−
cze logistyczne.

Odpowiedzią na potrzeby jutra jest
wprowadzone przez Expo Expert pionier−
skie rozwiązanie internetowej platformy
Vip−Service. Dzięki niej Klient od pierw−
szej fazy projektowej ma możliwość ob−
serwacji on−line, dzień po dniu tworzone−
go stoiska targowego. Istotne zmiany za−
szły również w samej technologii realizacji
stoisk. Płyty gipsowe, paździerzowe zastą−
piły systemy wystawiennicze najnowszej
generacji, których rodowód wywodzi się
bezpośrednio z tzw. dużej architektury –
konstrukcje stalowe, aluminiowe, prze−
szklenia, techniki naciągowe, systemy
ścian. Postęp technologiczny zmusił rów−
nież do myślenia ekonomicznego, czego
dowodem jest ostatni projekt Expo Expert
stanowiący alternatywę dla stoisk stacjo−
narnych – Promo Car.

Promo Car to 40 tonowy klimatyzowa−
ny i nafaszerowany elektroniką trak, który

Expo Expert Sp. z o.o.Expo Expert Sp. z o.o.Expo Expert Sp. z o.o.Expo Expert Sp. z o.o.Expo Expert Sp. z o.o.
ul. Darasza 8a, 30-826 Kraków
tel. (+4812) 658 34 41; tel. kom. 0601 240 363
fax: (+4812) 658 64 74
e-mail: expo-expert@expo-expert.com.pl
www.expo-expert.com.pl

Medal Europejski to rekomendacja wyróżnionych wyrobów
i usług przez największą instytucję zajmującą się integracją Polski
z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Expo Expert został dwukrotnie uhonorowany tym wyróżnieniem.
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S t o i s k o  t a r g o w e

Made  by
Expo  Expe r t

Agnieszka Kowalczyk – dział marketingu, Dwory S.A.

Dlaczego Expo Expert? Lubię pracować z profesjonalistami. Na przestrzeni 5 lat współpracy
specjaliści z Expo Expert nigdy mnie nie zawiedli. Stoiska, które mieliśmy okazję wspólnie
prezentować na targach zawsze spotykały się z wielkim uznaniem. Elastyczność działania,
kreatywność to cechy, które wyróżniają tę firmę z pośród innych, a dowodem na to może być
fakt rozszerzenia współpracy między nami na inne płaszczyzny. Dobrze jest mieć świado-
mość, że jest firma, na którą można liczyć i która zawsze stanie na wysokości zadania.

W 2004 roku Dwory S.A. uczestniczyły w czterech imprezach targowych,
z czego aż w trzech zagranicznych. Polski rynek wystawienniczy w ostatnich
latach przeżywa stagnację, ja jednak wierzę, iż zła passa minie. Coraz
więcej zwiedzających stanowią goście zagraniczni, którzy zainteresowani są
ofertą handlową firm polskich. Targi Plastpol, jedyne rodzime, w których
Firma Chemiczna Dwory S.A. bierze udział są dowodem, że polska branża
wystawiennicza nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
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Jolanta Zachara – dyrektor marketingu, Kärcher Polska

W przeciwieństwie do samych imprez, atrakcyjności nie można odmówić produktom
naszego wieloletniego partnera (to już 9 lat!) w imprezach wystawienniczych,
czyli stoiskom firmy Expo Expert. To, co cenimy najbardziej w kontaktach z firmami,
to szeroko pojęty profesjonalizm, za którym kryje się nie tylko wysoki poziom usług,
ale i dyspozycyjność oraz elastyczność firmy. A to zapewnia Expo Expert, którego
umiejętni graficy, kreatorzy wizji, wiedzą, jak nasze stoisko powinno wyglądać.
Bardzo odpowiada mi też sposób prezentacji projektu poprzez animację
komputerową. To wielki krok naprzód.
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Grażyna Maruszak – specjalista ds. promocji, Linde Gas Polska

Sezon targowy 2004 za nami. Mnogość branż obsługiwanych
przez naszą firmę sprawia, że bierzemy udział jako wystawcy
w wielu imprezach targowych. W tym roku były to: poznańskie
Salmed i Polagra, oraz w Kielcach Plastpol, i Metal. Organizując
tak różne tematycznie ekspozycje odbywające się czasami w tym
samym terminie w różnych miastach (Polagra i Metal) bardzo
istotna jest współpraca z rzetelnym i profesjonalnym partnerem, na
którym w pełni możemy polegać. Takim partnerem jest dla nas Expo Expert.
To firma, która z polotem zaprojektuje stoisko i starannie je wykona, idzie z duchem
czasu, elastycznie dopasowuje się do zmieniających się trendów i nie boi się
wyzwań. To firma godna polecenia.
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Lech Sikora – AMR Campania – koordynator projektu
Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich

Specyfika naszego projektu polegała na tym, że na stosunkowo niewielkiej powierzchni wystawienniczej
należało umieścić sporo dużych eksponatów. Inne novum to takie, że w jednym projekcie brały udział trzy
różne firmy: Wojskowe Zakłady Mechaniczne z Siemianowic Śląskich, fińska Patria i włoska Otomelara.
A więc przy jednym stole zasiedli Włosi, Polacy, Finowie, by porozmawiać o wspólnym projekcie. Każdy miał
inne oczekiwania i wyobrażenia dotyczące stoiska, inne eksponaty, ale udało się je wszystkie pogodzić.
Nowością było także to, że po raz pierwszy w projekcie wykorzystano część materiałów stoiska targowego
zakupionego przez WZMS. Znacznie obniżyło to koszty całości. Od pierwszych kontaktów z naszym partnerem
przygotowującym stoisko rozmawia się rzetelnie i konkretnie. Słowami opisuje się rzeczywistość, a nie fikcyjne
wyobrażenia. To budzi zaufanie. Techniki wizualizacji dają kompletny obraz przyszłego stoiska. Jesteśmy zwolenni-
kami takich nowoczesnych sposobów przedstawiania wizji trójwymiarowych.
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Jan Olszewski – dyrektor, Wash Tec Polska

Naszym zdaniem targi odbywają się za często, a ponadto nastąpiło
rozdrobnienie na wiele targów o lokalnym zasięgu. Z tego względu
wystawiamy się tylko na jednej imprezie targowej; corocznych
targach Stacja Paliw w Warszawie . Prezentujemy automatyczne
myjnie samochodów. Na targach spotykają się niemal wszyscy
dostawcy z tej branży.
Potrzebowaliśmy stoiska z wyróżniającym się wystrojem. Firma Expo
Expert przedstawiła bardzo interesującą ofertę . Ponadto spodobała
nam się dobrze przemyślana i zorganizowana obsługa klienta od
uzgodnień projektu do samego zakończenia targów. Od kilku lat
korzystamy z usług firmy Expo Expert przy realizacji większych
i mniejszych ekspozycji. Nasze stoiska były zawsze dobrze rozplano-
wane, nawiązywały do specyfiki prezentowanych produktów oraz
posiadały interesujący design. Zdjęcia naszych ekspozycji targowych
wykorzystujemy w materiałach reklamowych, przez co stoisko
„pracuje” dla nas również po zakończeniu targów.

Magdalena Karłowicz−Żuczek – dyrektor zarządzający, Nuskin Polska

Przykładaliśmy niezwykłą wagę do organizacji I Polskiej Konwencji Biznesowej Nu Skin. Aranżacja wystawiennicza, w której
miały zabłysnąć nasze produkty: dermokosmetyki Nu Skin, suplementy diety Pharmanex oraz oferta biznesowa spod znaku
Big Planet, miała stanowić jednocześnie tło i oprawę, być lekka ale funkcjonalna, podkreślać ale nie dominować. Miała
stworzyć przestrzeń na ludzką miarę, tak aby poruszający się na 400 m2 powierzchni odwiedzający ją goście w naturalny
sposób odczuwali holistyczną koncepcję człowieka, jaka jest częścią filozofii naszej firmy. Co więcej – aranżacja musiała

zostać wkomponowana w istniejące, supernowoczesne wnętrze architektury Atrium w krakowskim CBL. Firma Expo-Expert wywiązała się
z zadania w sposób kreatywny, mistrzowsko adaptując się do istniejących warunków, wykorzystując naturalne walory przestrzeni, modelując ją
ściankami ekspozycyjnymi i zapewniając lekkie ale solidne gabloty, funkcjonalne witryny i estetycznie zaprojektowane stanowiska konsultacyjne.
Stworzona została kompozycyjnie zamknięta całość, w której zabłysły produkty Nu Skin, Pharmanex i Big Planet. Praca na piątkę!
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Dariusz Odroń – kierownik działu marketingu, Herz

Eksponaty, ulotki, transport, noclegi, obsługa stoiska, restauracje,
spotkania... – każdy, kto zajmuje się marketingiem wystawienni-
czym wie jak ogromną pracę należy wykonać aby efektownie
i efektywnie zaprezentować swoją firmę i swój produkt na targach.
Jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie musimy podjąć
w momencie planowania naszej ekspozycji jest wybór firmy
budującej stoiska targowe. Z własnego doświadczenia dokonał-
bym podziału wśród firm zajmujących się zabudową powierzchni
targowej na cztery grupy.
Grupa pierwsza to będzie pan zadowolony – przedstawiciel
firmy z tej grupy na każde pytanie odpowiada właśnie w ten
sposób. Każda próba sprecyzowania naszych oczekiwań kończy
się tym zwrotem, jednak efekt końcowy jest dla nas najczęściej
bardzo daleki od zadowolenia. Grupa druga to po nas choćby
potop. Dla firm z tej grupy najważniejszym celem, wręcz mottem
firmy jest zdobycie największej grupy klientów i wyciągnięcie
możliwie największych zaliczek. To, że w trakcie montażu okaże
się iż brakuje różnych elementów, a i pracowników trudno jest
sklonować, aby budowli stoiska w kilku halach równocześnie, nie
jest dla takiej firmy żadnym problemem. W końcu następne targi
już wkrótce i na pewno uda się znaleźć kolejnych frajerów (czytaj
młodych, ambitnych pracowników marketingu, których poprzednik
na stanowisku wyleciał m.in. przez zbyt daleki od oczekiwanego
przez zarząd efekt udziału firmy w targach). Jest jeszcze grupa firm
wszystko się da, ale to musi kosztować. Przedstawiciele tych
firm wychodzą z założenia, że targi to poważna inwestycja
marketingowa i dlatego koszty nie mają dla wystawcy większego
znaczenia. Najczęściej okazuje się, że chociaż ostateczny efekt
jest przyzwoity, to koszty związane z budową stoiska bynajmniej
nic wspólnego z przyzwoitością nie mają. I ostatnia grupa firm,
których jest na szczęście coraz więcej – najtaniej, najlepiej, na
pewno. W przypadku tych firm możemy być pewni, że stosunek
naszych oczekiwań do możliwości finansowych naszej firmy będzie
najkorzystniejszy.

Osobiście miałem szczęście, że już przy
organizacji drugiej prezentacji firmy HERZ na
targach poznańskich trafiłem na przedstawicieli
tej ostatniej grupy – firmę Expo Expert.
Po kilku wspólnych kampaniach targowych
mam pewność, że nie tylko efekt zabudowy
stoiska może być zgodny z oczekiwaniami, ale również ktoś
jeszcze myśli o tym, co więcej można zrobić, żeby jak najlepiej
wyróżnić się wśród sąsiadów z konkurencji.
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Kuba Gwiazdowski – dyrektor ds. operacyjnych, Elite Cafe

Najważniejszy jest profesjonalizm i to nie tylko przy wyborze partnera
w interesach. Nie mamy czasu na pośredników, na wybór kilku firm,
które zapewniłyby nam kompleksową obsługę na targach. Expo Expert
dba o wszystko od początku do końca. Jest przy podpisaniu umowy
i do ostatnich momentów na targach. Najważniejszą dla nas imprezą
jest Eurogastro, w marcu w Warszawie. W wielu innych imprezach
jesteśmy obecni przez naszych dystrybutorów. Jeszcze kilka lat temu
wiele kontraktów podpisywaliśmy bezpośrednio na targach, teraz takie
sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.
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Plastpol 2004, Kielce
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A b s u r d a l n i e  t ł u m a c z o n a  p a z e r n o ś ć

Komu  po t r zebne
te  „ l i c en c j e”?

W jaki sposób organizator targów może zwiększyć dochody? Podnosząc cenę
metra kwadratowego powierzchni. Brzmi logicznie – tak dzieje się na całym
świecie. W Polsce wydaje się być to rozwiązaniem zbyt prostym. Narzucony
przez organizatorów haracz, którzy jedni nazywają licencjami inni koszta−
mi manipulacyjnymi a jeszcze inni umową o współpracy, za którą powinna
zapłacić firma wykonująca zabudowę. Ona zaś z kolei w rachunku końco−
wym umieści go wystawcy. To ABSURD, klient płaci za powierzchnię
i nie ma prawa do wybudowania na niej stoiska.

Pomysł wyciągania pieniędzy od wy−
stawców za pośrednictwem firm wykonu−
jących zabudowę wywodzi się z Pozna−
nia. Dzisiaj praktyki takie stają się w Pol−
sce codziennością. Efektem takich działań
jest nie tylko wzrost kosztów, ale i utrud−
nianie życia wystawcom i wykonawcom
stoisk. Wszyscy Ci, którzy zetknęli się z
tym problemem osobiście wiedzą o czym
mowa.

„Pracujemy na terenach targowych ca−
łej Europy i nigdzie nie spotkaliśmy się z
podobnymi zwyczajami. Z żadnym z orga−

nizatorów targów w Europie nie mamy
podpisanej umowy o współpracy – bo nie
ma takiej potrzeby. Mimo to zapewniają
nam wszelką możliwą pomoc. W myśl
dobrze pojętego wspólnego interesu jeste−
śmy partnerami. Standardem na świecie jest
również i to, że w cenie wynajmu po−
wierzchni mieści się praktycznie wszystko
(oprócz wywozu śmieci), co potrzebne jest
do montażu, prezentacji i demontażu sto−
iska. Co stoi na przeszkodzie, aby tak mo−
gło być również na rodzimych terenach
targowych?!

„Jesteśmy związani umową z naszym
klientem. W czasie budowy stoiska użytku−
jemy powierzchnię wykupioną przez nasze−
go klienta – mówi Włodzimierz Pietrus, dy−
rektor firmy Expo Expert – i mimo tego czę−
sto traktowani jesteśmy jak intruzi.” I tu
uwaga, wielu wystawców natychmiast po
wniesieniu opłat za powierzchnie ma do−
kładnie takie same odczucia. Dobry klient,
to klient zadowolony – stara maksyma, o
której nie wszyscy zdają się pamiętać.

„Ostatnie trzy lata, to ciężki okres dla ryn−
ku targowego w Polsce. To nieprawda, że
winna jest tylko gospodarcza koniunktura.

Poprawa jakości świadczonych usług,
zwiększanie nakładów na reklamę poszcze−
gólnych imprez targowych i obniżanie cen
za powierzchnię (która nierzadko przekra−
cza średnią europejską), to jedyne skutecz−
ne lekarstwo na obecną sytuację – a nie
absurdalnie tłumaczona pazerność.

Pozostaje nam tylko wierzyć że wkrótce
tak właśnie się stanie z korzyścią dla wszyst−
kich” – kończy Włodzimierz Pietrus.
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Plastpol 2004, Kielce

Euroshop 2005, Düsseldorf

Meble 2005, Poznań
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N o w o c z e s n a  k o m u n i k a c j a

VIP − s e r v i c e
To dopiero kilka lat od kiedy internert stał się ogólnodostępny, a już dzisiaj

zastanawiamy się jak było możliwe funkcjonowanie firmy bez tego narzę−

dzia. Od samego początku myśleliśmy nad możliwością wykorzystania

internetu w naszej działalności. Początkowo strona WWW spełniała rolę

elektronicznego prospektu o zasięgu globalnym. Łatwość wprowadzania

zmian, ale przede wszystkim łatwość dostępu dla potencjalnych klientów

stanowi o ogromnej przewadze nad papierowym prospektem.

Wprowadzenie przez nas witryny VIP
SERWICE przekształciła WWW w platfor−
mę komunikacyjną.

Klient otrzymuje swoje, jemu tylko zna−
ne hasło, które pozwala na zalogowanie
się w serwisie. Po zalogowaniu ma możli−
wość śledzenia powstawania stoiska tar−
gowego w fazie projektowej.

Często zdarza się że o końcowym wy−
glądzie stoiska decyduje zespół ludzi nie−
koniecznie znajdujących się w siedzibie
firmy. Teraz z projektantem przed monito−
rem w Krakowie mogą zasiąść klienci bę−
dący obecnie w dowolnym miejscu na
świecie i telefonicznie lub przez internet
rozmawiać o projekcie.

Nie musimy już przesyłać opasłych se−
gregatorów z dokumentacją, po czym po

uzgodnieniach nanosić korekt. Pozwala to
na oszczędność czasu i znaczącą redukcję
kosztów.

VIP SERVICE ulega ciągłym zmianom
i udoskonaleniom. Kolejnym krokiem jest
umożliwienie klientowi obserwacji mon−
tażu stoiska. Przy pomocy kamery i prze−
kazu internetowego, nie ruszając się z miej−
sca klient, ale i projektant ma możliwość
nadzoru montażu stoiska ta terenach tar−
gowych oddalonych o setki kilometrów. Na
życzenie klienta możliwy jest również pod−
gląd pracy stoiska w czasie trwania targów.

Czy następnym etapem będą stoiska
wirtualne? Czy w przyszłości zastąpią one
klasyczne stoiska?

Pewnie jeszcze nieprędko, ale już dziś
myślimy o tym.
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Jakie są kontakty Pana studentów
z firmą Expo Expert?

Prof. Jacek Cupryś, kierownik Kate−
dry Projektowania Wystaw ASP: Współ-
pracowaliśmy razem w ramach sympozjum,
a potem ćwiczeń zorganizowanych przez fir-
mę Expo Expert. Sympozjum na temat syste-
mów wystawienniczych uzupełniły ćwiczenia
polegające na budowaniu stoiska targowe-
go. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, ale okazały się dość trudne dla na-
szych studentów, gdyż są oni nastawieni na
tworzenie koncepcji od podstaw, na działa-
nie kreacyjne. Tymczasem firma narzuciła im

założenia do projektu, a do wy-
korzystania w realizacji podsunę-
ła konkretne systemy wystawien-
nicze. System był więc bazą wyj-
ściową do stworzenia czegoś
indywidualnego, niepowtarzalne-
go. Na pewno dla studentów było
to nowe, bardzo wartościowe do-
świadczenie. Trochę brakuje nam
zetknięcia z praktyką. W przyszłości chcemy
powtórzyć takie zajęcia.

Czy projektowanie i wykonanie sto-
iska wystawienniczego jest sztuką?

Na pewno jest to rodzaj sztuki projekto-
wania, jak projektowanie wnętrz czy mebli.
Wystawiennictwo zwalnia nieco projektanta
od uciążliwych problemów technologicznych.

Wy s t a w i e n n i c t w o
–  r ynek  z  p r zysz ł o ś c i ą

Jest tu na pewno pole na inwen-
cję twórczą, szerokie zastosowa-
nie elementów plastycznych. Takie
stoiska spełniają głównie funkcję,
informacyjną, reklamową. To za-
chęta dla studentów, że mogą re-
alizować się i swoje pomysły.

Jakie kierunki są najpo-
pularniejsze na Akademii

Sztuk Pięknych?
Od lat oczywiście malarstwo i grafika,

ale także projektowanie. Katedra Projekto-
wania Wystaw przy krakowskiej ASP, to uni-
kalne przedsięwzięcie w skali światowej. W
innych uczelniach studentów wystawiennic-
twa kształci się w ramach ogólnych progra-
mów wydziałów projektowych. Istnieją sto-
warzyszenia projektantów wystaw, ale w za-
kresie szkolnictwa nie jest to odrębnie
wydzielone. Na pewno to rynek z przyszło-
ścią i dużymi możliwościami.
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S to i sko  t a rgowe

Koszty logistyczne przewyższają budżet
stoiska – dzieje się tak wtedy, kiedy sto−
isko o bardzo małej powierzchni znajduje
się daleko od siedziby firmy, coraz czę−
ściej na innym kontynencie. Na podobne
problemy napotykamy przy realizacji sto−
isk nisko budżetowych.

Rozwiązaniem stają się tak zwane sys−
temy lekkie. Prezentujemy przykłady takich
systemów, które w ostatnim czasie wpro−
wadziliśmy do naszej oferty.

Oferta na rynku w tym segmencie jest
wyjątkowo bogata. Dlatego bardzo ważne
jest by przy podjęciu decyzji o wyborze od−
powiedniego sytemu cena – choć istotna –
nie była jedynym kryterium. Istotne też są
takie zalety jak: nowoczesny wygląd, pro−
sty montaż oraz możliwość wymiany grafi−
ki, lekkość konstrukcji (waga), trwałość
materiału z jakiego zostały wykonane, moż−
liwość rozbudowy, łatwość transportu.

„Lekkie” systemy wystawiennicze znaj−
dują zastosowanie przede wszystkim w sto−
iskach targowych o małych powierzch−
niach. Pozwalają na zredukowanie kosz−
tów logistycznych.

Wykorzystywane są również na różne−
go rodzaju konferencjach, prezentacjach,
zjazdach, konferencjach prasowych itp.
Mogą stanowić również elementy wystro−
ju w pomieszczeniach biurowych.

powierzchnia 1 m2

waga 1 kg
czas montażu 1min


