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Zaproszenie na "Dzień Polski" na targach drupaZaproszenie na "Dzień Polski" na targach drupa
20122012
Zaproszenie na organizowany w dniu 9 maja 2012 roku na terenie TargówZaproszenie na organizowany w dniu 9 maja 2012 roku na terenie Targów
DRUPA 2012 Dzień Polski.DRUPA 2012 Dzień Polski.

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów GutenbergaKanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Pan Jacek Kuśmierczyk oraz Partnerzy Projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii mająPan Jacek Kuśmierczyk oraz Partnerzy Projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii mają

zaszczyt zaprosić na organizowany w dniu 9 maja 2012 roku na terenie Targów DRUPA 2012 Dzieńzaszczyt zaprosić na organizowany w dniu 9 maja 2012 roku na terenie Targów DRUPA 2012 Dzień

Polski, który rozpocznie się o godzinie 14:00 konferencją prasową w sali numer 8 w południowej częściPolski, który rozpocznie się o godzinie 14:00 konferencją prasową w sali numer 8 w południowej części

Congres Center Düsseldorf.Congres Center Düsseldorf.

O godzinie 15:30 na stoisku głównego partnera firmy Heidelberg AG odbędzie się spotkanieO godzinie 15:30 na stoisku głównego partnera firmy Heidelberg AG odbędzie się spotkanie

przedsiębiorców branży.przedsiębiorców branży.

  

  



 

Chancellor of Polish Guild of Gutenberg's KnightsChancellor of Polish Guild of Gutenberg's Knights

Mr. Jacek Kuśmierczyk and Partners of the Project titled ‘Poland Prints for Europe” conducted under theMr. Jacek Kuśmierczyk and Partners of the Project titled ‘Poland Prints for Europe” conducted under the

auspices of the Deputy Prime Minister, Minister of Economy - Mr. Waldemar Pawlak are proud to inviteauspices of the Deputy Prime Minister, Minister of Economy - Mr. Waldemar Pawlak are proud to invite

to the Polish Day organized on 9 May 2012 at Drupa 2012 Print media fair which will start at 14.00 withto the Polish Day organized on 9 May 2012 at Drupa 2012 Print media fair which will start at 14.00 with

a press conference in room number 8 in the southern part of the CongresCenter Düsseldorfa press conference in room number 8 in the southern part of the CongresCenter Düsseldorf

..

On Heidelberg company’s behalf we would like to invite you to a meeting with entrepreneurs of theOn Heidelberg company’s behalf we would like to invite you to a meeting with entrepreneurs of the

printing industry which will take part at the Congress Center DUS (a conference room no. 15) just afterprinting industry which will take part at the Congress Center DUS (a conference room no. 15) just after

the conference.the conference.



  

  

Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona
Następny Następny StronaStrona

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/4198,Projekt-Partnerstwo-dla-Promocji-Polskiej-Poligrafii-Poland-Prints-for-Europa.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/4198,Projekt-Partnerstwo-dla-Promocji-Polskiej-Poligrafii-Poland-Prints-for-Europa.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/4315,quotDzien-Polskiquot-na-targach-drupa-2012.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/4315,quotDzien-Polskiquot-na-targach-drupa-2012.html

