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Jubileuszowe święto
branżowe za nami!
Jaga Kolawa
Ponad 260 wystawców
i prawie 5 tysięcy odwiedzających. 12 i 13 września
w warszawskim Expo XXI
dostawcy artykułów promocyjnych, drukarnie, agencje
reklamowe i firmy z branży
VR, zaprezentowały nowe
upominki reklamowe na sezon jesienno-zimowy oraz
targowe premiery czy nowości. Już po raz czwarty
swoje miejsce na hali miała
także Strefa Event Mix, gdzie
można było spotkać dostawców branży eventowej. Nie
zabrakło również silnej reprezentacji czołowych dostawców mediów i maszyn
do druku.
Jubileuszowa, 10. edycja
targów reklamy i poligrafii
reklamowej ponownie była
podzielona na dwa sektory
branżowe: reklama & marketing oraz dostawców mediów i maszyn.
Jak podkreśla organizator,
ta segmentacja sprawdza się
doskonale.
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– Z każdą kolejną edycją
widzimy coraz większe zainteresowanie naszymi targami. Stoiska są rezerwowane
ze sporym wyprzedzeniem.
Nasi stali wystawcy zaraz
po targach rezerwują swoje stoiska na kolejną edycję.
Co roku do grona wystawców dołączają również nowi
przedstawiciele branży marketingowej i eventowej. Jesteśmy dumni, że już od 10
lat wspieramy rynek reklamowy i pomagamy budować
bezpośrednie relacje – mówi
Robert Załupski, Dyrektor
Festiwalu.
Uwagę
zwiedzających
przyciągnęły prezentacje najnowszych i najciekawszych
rozwiązań w dziedzinie druku i usług z nim związanych,
a także możliwość udziału w
34

wyjątkowych wydarzeniach
dodatkowych.
Podobnie jak w ubiegłym
roku, FestiwalowiDruku.pl
towarzyszyły liczne: konferencje, warsztaty, pokazy, szkolenia oraz konkursy
branżowe. Firma Automatic
Letter Bender zaprosiła na
pokazy gięcia liter 3D na wyginarkach. W ramach wydarzeń dodatkowych, Integart
przeprowadził
bezpłatne
warsztaty z termotransferu
„Amazing, But True vol. 2”.
A Heisslufftechnik zaprezentował podczas targów cztery
modele zgrzewarek i poprowadził warsztaty z ich obsługi. Bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających
cieszyły się warsztaty Vesline
media lab przeprowadzone
przez firmę Api.pl.

Firma Etykiety.pl Etigraf
w ramach czwartej edycji
konferencji Label Innovations podpowiedziała: jak
stworzyć opakowanie, które skutecznie sprzeda produkt. Z kolei, Wydawnictwo
Polski Drukarz, wydawca
miesięcznika „Świat Druku”
zorganizował w ramach Akademii Wiedzy piątą już edycję warsztatów: „Mini-Akademia Zarządzania Barwą.
Tajniki poprawnego odwzorowania barw na ekranie i w
druku”.
Wystawcy postawili dodatkowo na przyciągnięcie
odwiedzających dodatkowymi atrakcjami. Nie zabrakło
targowych premier wielozadaniowych urządzeń i instalacji maszyn do druku.
Rekordowo wypadła kolejna edycja konkursu o Złoty
Medal, do którego wystawcy
zgłaszali innowacyjne produkty, maszyny i oprogramowania – laury otrzymało aż
20 produktów i maszyn! Nagrodzone prace zostały zaprezentowane właśnie podczas wrześniowej imprezy.
W strefie marketingowej
i eventowej również nie brakowało powodów do znalezienia branżowych inspiracji.
W trakcie FestiwalMarketingu.pl miało miejsce szereg
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wydarzeń specjalnych jak:
konkursy branżowe, warsztaty, szkolenia i konferencje.
W tym roku na konferencji
Marketing Mix, skierowanej
do przedstawicieli agencji
reklamowych, gościem specjalnym był znany psycholog biznesu Jacek Santorski,
którego wystąpienie sponsorowała firma Texet Poland.
W wydarzeniu uczestniczyło
150 osób.
Konferencja Event Mix
poświęcona była tematyce
rewolucji w eventach. Blisko
200 uczestników spotkało
się by posłuchać inspirujących wystąpień. Na scenie:
Krzysztof Ibisz, dr Mariusz
Sokołowski, Jarosław Bieniecki, Monika Dziekan
i Emilian Kamiński. Konferencji towarzyszyły spektakularne występy artystyczne
w wykonaniu: Atelie Group,
Everest Production i Solo Art.
Branża oprócz uczestnictwa
w konferencji mogła także
odwiedzić specjalnie przygotowaną strefę wystawienniczą Event Mix.
– Profesjonaliści z branży,
dostawcy usług, przedstawiciele obiektów i atrakcji oraz
eventowcy spotkali się w jednym miejscu, miejscu które
jest doskonałym uzupełnieniem targów produkcji rekla-

mowej. Potencjalny klient ma
tu komplet składowych do
zorganizowania spektakularnego wydarzenia – mówi Andrzej Kuczera, CEO w OOH
event! organizator strefy oraz
konferencji Event Mix.
Konkursy
Tradycyjnie już został
przeprowadzony
konkurs
Super Gift. O tytuł najlepszych gadżetów (w kategorii
nagroda publiczności) rywalizowały prezentowane na
targach artykuły promocyjne
- wszystkie upominki reklamowe nagrodzone w plebiscycie internetowym oraz w
czasie targów. Rekordową
odsłonę zanotował konkurs
POS Stars, w którym przedstawiono najlepsze kreacje
display’ów i ekspozytorów
na rynku. Jurorzy z branży po
raz dziesiąty wybrali najlep-
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sze realizacje w kategoriach:
Napoje, Żywność, Alkohol &
Tytoń, Kosmetyka, Elektronika, Display’e kartonowe,
Display’e naladowe, Motoryzacja, Digital POS, Design
Roku, Przemysł, Farmacja,
POS Event, Kids i Rozrywka.
Przyznana została także nagroda Grand Prix i nagroda
publiczności.
Promo Show
Kontynuacją
warszawskich targów reklamy i poligrafii był road-show w dwóch
miastach. 18 i 20 września
dostawcy upominków reklamowych zaprezentowali
nowości na sezon świąteczny w Gdańsku i Katowicach.
Pomo Show to cykl eventów,
który został przygotowany
specjalnie dla firm z rynku reklamy. W kameralnej
i wygodnej scenerii sal kon-
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ferencyjnych - Amber Expo
Gdańsk i Courtyard by Marriott Katowice City Center swoje propozycje przedstawiło ponad 70 wystawców. Była
to nie tylko doskonała okazja
do zapoznania się z aktualną
ofertą producentów i dystrybutorów artykułów promocyjnych, ale także możliwość
uczestnictwa w prestiżowych
szkoleniach sprzedażowych.
– Bezpośrednie spotkania
z pracownikami agencji reklamowych są najlepszą okazją do podtrzymania kontaktów, budowania relacji, ale
i pozyskanie nowych klientów. Kameralna atmosfera
i możliwość spotkań w poszczególnych miastach jest
doceniana przez przedstawicieli agencji. To także doskonała sposobność do zapoznania się na żywo z najnowszą
ofertą dostawców. Podczas
tegorocznej edycji dostawcy zaprosili swoich klientów
nad morze i na Śląsk – mówi
Monika Opałka, dyrektor
sprzedaży OOH magazine.
Organizatorem
targów
FestiwalMarketingu.pl, FestiwalDruku.pl i Promo Show
był OOH magazine.
Kolejna, już 11., edycja targów odbędzie się we
wrześniu 2019 r. w EXPO
XXI Warszawa.
www.festiwalmarketingu.pl
www.festiwaldruku.pl
4/2018

