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Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi
i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego to jedno z największych światowych
wydarzeń dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.

ZAPRASZAMY!

ŚWIATOWA MARKA
• Targi DREMA kreują przyszłość branży
wyznaczając kierunki rozwoju całego sektora

International Trade Fair of Machines,
Tools and Components for Wood and Furniture
Industries is one of the biggest world event
for the wood and furniture industry

COME AND JOIN US!

WORLD BRAND
• DREMA shapes the future of the industry,
setting the direction of development for the entire sector

• W ramach targów DREMA zostaną zaprezentowane salony
Furnica i Sofab

• Furnica and Sofab showrooms will be presented
as a part of DREMA Fair

• DREMA pozwala na kompleksowe zaprezentowanie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych
dla przemysłu drzewnego i meblarskiego
(od surowców, materiałów i komponentów
do zaawansowanych technologicznie
maszyn i urządzeń do produkcji mebli)

• DREMA provide a comprehensive presentation
of innovative technological solutions for the wood
and furniture industries (from raw materials, materials
and components to technologically advanced machinery
and equipment for furniture production)
• DREMA is a response to the current challenges
faced by the industry, and it promotes the achievements
of the Polish and foreign wood and furniture industries

• Targi DREMA odpowiadając na obecne wyzwania branży,
promują jednocześnie osiągnięcia przemysłu drzewnego
i meblarskiego

• DREMA oﬀers a wide variety of operating machines
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• Szeroka prezentacja maszyn w ruchu

ŹRÓDŁO WIEDZY

SOURCE OF KNOWLEDGE

• VIII KONGRES PRZEMYSŁU DRZEWNEGO KOOPDREW
- międzynarodowa konferencja na temat wyzwań
dla przemysłu drzewnego na świecie, która skierowana jest
przedsiębiorców drzewnych z Polski i z zagranicy.

• THE 8TH KOOPDREW CONGRESS OF THE WOOD INDUSTRY
- an international conference on threats and challenges
for the wood industry worldwide, which is addressed
to professionals, wood entrepreneurs from Poland and abroad.

• V OGÓLNOPOLSKi KONGRES MEBLARSKi
„POLSKiE MEBLE - KONKURENCYJNA POLSKA”,
- najważniejsze w kraju spotkanie branży meblarskiej
z udziałem przedstawicieli wiodących producentów mebli

• THE 5TH NATiONAL FURNiTURE
CONGRESS CALLED “POLiSH FURNiTURE
- COMPETiTiVE POLAND”,
- described as the most important meeting of the furniture industry
in Poland participated in by representatives
of leading furniture manufacturers.

• ŁĄCZNiE PONAD 20 WYDARZEŃ
TOWARZYSZĄCYCH
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• IN TOTAL OVER 20 ACCOMPANYING EVENTS

Konkurs o Złoty Medal MTP

The Gold Medal competition

 Rozstrzygnięcie konkursu
przed targami

 Deciding the contest before the fair
 Extensive promotion of the winners
before, during and after the fair

 Prezentacja zwycięzców
na stoiskach - Strefa Mistrzów

 Presentation of the winners
at exclusive exhibition stands
- Master Zone

 Konkurs specjalny
„Złoty Medal - wybór konsumentów”

 Special Contest - "Gold Medal
- Consumers’ Choice"
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 Szeroka promocja laureatów
przed, w czasie i po targach

DREMA W LICZBACH
DREMA IN NUMBERS

585

15450

wystawców
z 25 państw

zwiedzających
profesjonalistów
professional
visitors

exhibitors
from 25 countries

28700
m2powierzchni
ekspozycyjnej
sqm exhibition space

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
GET MORE:

20

LAUREATÓW
ZŁOTEGO MEDALU
MTP
WINNERS OF THE MTP
GOLD MEDAL

Manager ds. kluczowych klientów / Key Account Manager
Małgorzata Ożóg / +48 691 032 010 / malgorzata.ozog@grupamtp.pl
Nicoletta Królska / +48 691 027 596 / nicoletta.krolska@grupamtp.pl
Witold Lipiński / +48 693 560 157 / witold.lipinski@grupamtp.pl
Opiekun zwiedzających / Visitors’ attendants
Monika Piernikowska / +48 691 023 472 / monika.piernikowska@grupamtp.pl
Agata Gołębiowska / +48 538 221 530 / agata.golebiowska@grupamtp.pl
Kontakt z mediami / PR Manager
Aleksandra Pawlina-Janyga / +48 693 028 109 / aleksandra.janyga@grupamtp.pl
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