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Promocja polskiej poligrafii naPromocja polskiej poligrafii na
targach "China Print 2013"targach "China Print 2013"
Sukces "dnia polskiego" na międzynarodowychSukces "dnia polskiego" na międzynarodowych
targach drupa 2012 skłonił nas do zorganizowaniatargach drupa 2012 skłonił nas do zorganizowania
podobnego wydarzenia na targach "China Printpodobnego wydarzenia na targach "China Print
2013". Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga2013". Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
wraz z partnerami projektu " Partnerstwo dlawraz z partnerami projektu " Partnerstwo dla
Promocji Polskiej Poligrafii" serdecznie zaprasza doPromocji Polskiej Poligrafii" serdecznie zaprasza do
wspólnego udziału w "dniu polskim"wspólnego udziału w "dniu polskim"
organizowanym podczas "China Print 2013" worganizowanym podczas "China Print 2013" w
Pekinie - największych targów poligraficznych wPekinie - największych targów poligraficznych w
Azji.Azji.

Tak jak to miało miejsce na targach drupa 2012, zostanieTak jak to miało miejsce na targach drupa 2012, zostanie

zorganizowana konferencja prasowa podczas, której  Polskiezorganizowana konferencja prasowa podczas, której  Polskie

Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz z firmą KPMG ogłosi wynikiBractwo Kawalerów Gutenberga wraz z firmą KPMG ogłosi wyniki

trzeciej edycji raportu o stanie polskiej poligrafii. Jesteśmytrzeciej edycji raportu o stanie polskiej poligrafii. Jesteśmy

przekonani, że trzrecia edycja badania polskiego sektoraprzekonani, że trzrecia edycja badania polskiego sektora

poligraficznego przyniesie wiele ciekawych spostrzeżeń orazpoligraficznego przyniesie wiele ciekawych spostrzeżeń oraz

wniosków, ktore zostaną wykorzystane przez przedsiębiorstwa downiosków, ktore zostaną wykorzystane przez przedsiębiorstwa do

dalszego rozwoju. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom orazdalszego rozwoju. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz

instytucjom, ktore przyczyniają się do powstania niniejszegoinstytucjom, ktore przyczyniają się do powstania niniejszego

opracowania. Wierzymy, że raport będzie stanowił dla wszystkichopracowania. Wierzymy, że raport będzie stanowił dla wszystkich

ciekawą lekturę.ciekawą lekturę.

"Nasz" raport jest źródłem wiedzy nie tylko dla zainterezowanych"Nasz" raport jest źródłem wiedzy nie tylko dla zainterezowanych

podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych. Jegopodmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych. Jego

wartość jest również nie do przecenienia w obszarach edukacjiwartość jest również nie do przecenienia w obszarach edukacji

http://bractwogutenberga.pl/dokumenty/zalaczniki/3/3-12609.jpg


zawodowej oraz studiów i badań akademickich.zawodowej oraz studiów i badań akademickich.

"China Print"China Print
2013"  2013"  ww
liczbach:liczbach:

120 tys. metrów kwadratowych powierzchni
wystawienniczej,

 ponad 1 tys. wystawców,  

szacuje się, że targi odwiedzi 170 tys. gości.

Targi "China Print 2013"odbęda się w dniach
14-18 maj 2013

Termin wyjazdu:*Termin wyjazdu:*
wylot 12.05.2013

przylot 20.05.2013

* organizator dopuszcza możliwość zmiany terminów +/- 1 dzień* organizator dopuszcza możliwość zmiany terminów +/- 1 dzień

PrzewidywanyPrzewidywany
kosztkoszt
uczestnictwa:uczestnictwa:
koszt 4600 zł obejmujący:koszt 4600 zł obejmujący:

zakwaterowanie w hotelach 4* w pok. 2 os



częściowe wyżywienie

bilety kolejowe na połączenia wewnątrz Chin

bilety wstępu (targi + zwiedzanie)

transfery (klimatyzowany autobus)

obsługę anglojęzycznego przewodnika

atrakcyjny program pobytu

do powyższej kwoty należy doliczyć koszt biletu lotniczego nado powyższej kwoty należy doliczyć koszt biletu lotniczego na

trasie: Warszawa - Pekin, Szanghaj - Warszawa zgodnie ztrasie: Warszawa - Pekin, Szanghaj - Warszawa zgodnie z

aktualnym cennikiem.aktualnym cennikiem.

  

Serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazduSerdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu

Jacek KuśmierczykJacek Kuśmierczyk
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