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Podsumowanie marcowych targów
Jerzy Sobczak
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arzec, jak co roku, obfituje
w imprezy związane z automatyką przemysłową. Na szczególną uwagę
zasługują dwie imprezy: Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2017, który
odbywał się w dniach 7–8 marca, oraz
AUTOMATICON® 2017 – XXIII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów, które mają miejsce w dniach 14–17
marca. To dobrze, że w roku 2017 organizatorzy zdecydowali, aby te dwie
ważne imprezy nie odbywały się w tym
samym czasie. Pozwoliło to zarówno
gościom, jak i wystawcom przygotować się do tych wystaw. Organizatorem
Forum Wentylacji jest Stowarzyszenie
Wentylacja Polska. Impreza ta miała już
swoją 15 edycję. Firma Sanyu Sobczak
Sp. j. miała przyjemność uczestniczyć
w forum jako wystawca po raz pierwszy.
Jak pisze organizator na swoich stronach,
15 jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej,
Klimatyzacyjnej i Chłodniczej zakończyła się dużym sukcesem. Były to największe targi od 15 lat z rekordową liczbą
wystawców, rekordową liczbą uczestników, rekordową powierzchnią targów

oraz rekordową liczbą wydarzeń towarzyszących targom. W Targach udział
wzięło 182 wystawców oraz 6000 gości.
Było to widoczne na stoisku targowym.
Jak mówi inżynier sprzedaży Pan Marcin
Tomaszewski, niewiele jest imprez targowych, podczas których odbywa się tak
wiele merytorycznych rozmów.
Organizatorem głównym Targów
AUTOMATICON 2017 jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.
Jak pisze na swoich stronach organizator,
23. edycja międzynarodowych targów
szeroko rozumianej branży automatyki
skupiła w jednym miejscu producentów,
dostawców i integratorów nowoczesnych
rozwiązań. Po raz kolejny potwierdziła
się opinia, że automatyka przemysłowa
to niezbędny element do prawidłowego funkcjonowania współczesnego
przedsiębiorstwa. Jest równie ważna,
jak krwioobieg dla człowieka, a układy
pomiarowe i systemy transmisji danych
są jak układ nerwowy. Firma Sanyu Sobczak Sp. j. uczestniczyła w Targach jako
wystawca czwarty raz. Tego typu targi
to zawsze okazja do pozyskania nowych
partnerów handlowych, jak i do rozmów

z tymi, z którymi firma Sanyu współpracuje od lat. Marzec choć bardzo pracowity, okazał się dużym sukcesem dla
firmy Sanyu Sobczak Sp. j.
Więcej informacji uzyskają Państwo na
naszej stronie www.sanyu.eu.
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