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KRISPOL na targach BUDMA 2018

W dniach 30.01. – 02.02. 2018 w Poznaniu odbędzie się największe i najważniejsze polskie wydarzenie
wystawiennicze branży budowlanej – 27. edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA
2018. Każdego roku targi przyciągają setki wystawców i tysiące odwiedzających, co stanowi o prestiżu i
opiniotwórczym charakterze imprezy.

To coroczne wydarzenie jest dla wystawców znakomitą okazją do zaprezentowania nie tylko flagowych produktów,
ale także nowości produktowych. Po czteroletniej nieobecności firma KRISPOL powraca na listę wystawców. W tym
roku producent przedstawi nie tylko nowości produktowe, ale przede wszystkim skupi się na zaprezentowaniu
pokazowego, innowacyjnego salonu oferującego komplet stolarki dla domu KRISPOL.
- Tegorocznej ekspozycji będzie przyświecać hasło „Otwórz się na nowe możliwości współpracy”. Przekaz kierujemy
do potencjalnych partnerów biznesowych, którzy myślą o otwarciu salonu sprzedaży produktów KRISPOL. Dzięki
swobodnym rozmowom z naszymi reprezentantami handlowymi, chcemy pokazać zalety płynące z prowadzenia salonu
oferującego komplet produktów KRISPOL. Stoisko zostało zaprojektowane tak, aby jak najwierniej odwzorować takie
miejsce. Odwiedzający znajdą w nim pełną ekspozycję flagowych produktów oraz nowości, o które wzbogaci się nasza
oferta w 2018 roku – mówi Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej KRISPOL.
Podczas Międzynarodowych Targów Architektury i Budownictwa BUDMA zostanie przeprowadzona gala wręczenia
Złotych Medali MTP. Tę najbardziej prestiżową nagrodę targową w Polsce otrzyma zaledwie 35 produktów spośród
wielu zgłoszonych do konkursu. Wszystkie nagrodzone produkty spełniają wymagające kryteria jakościowe, a przy tym
wyróżniają się innowacyjnością. O przyznaniu nagrody decyduje Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. dr hab.
inż. Józefa Jasiczaka, dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej.
W elitarnym i wąskim gronie laureatów znalazła się także firma KRISPOL uhonorowana Złotym Medalem MTP za
innowacyjny koncept sieci salonów, których premiera odbędzie się podczas nadchodzących Międzynarodowych Targów
Budownictwa i Architektury BUDMA. Stoisko KRISPOL będzie można zobaczyć w Hali nr 5 na stanowisku nr 10.

strona 1 / 2

newss.pl

KRISPOL na targach BUDMA 2018

KRISPOL to wiodący europejski producent bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży budowlanej od 25
lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i drzwi.
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press box
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