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NOWE PODEJŚCIE DO TARGÓW 
 
PSI Rosja to wyjątkowe wydarzenie promujące przedsiębiorstwa. 
Jednoczy ono najlepszych przedstawicieli branży kreatywnej oraz 
dostawców materiałów promocyjnych. Wydarzenie to zgromadzi 
najlepszych specjalistów z branż kreatywnych i stanie się wyjątkowym 
miejscem dla przepływu pomysłów, doświadczeń i wrażeń, inspiracji, 
zabawy i świetnie spędzonego czasu. 



Doskonała kombinacja inspirujących wydarzeń  
i rozbudowanego program networkingowego: 

 Interaktywne gabloty 
 Strefa networkingowa 
 Nagrody dla najlepszych pomysłów 
 Wyjątkowa zabudowa  
 Strefa relaksu 
 Strefa rozrywki 
 Wybieg dla promocji materiałów tekstylnych 
 Wydarzenia dodatkowe przed i po festiwalu 
 Budowanie bazy całorocznego kontaktu 



Spotkaj się z bezpośrednio z klientami  
w rozrywkowej, luźnej i nieformalnej 
atmosferze !



 

PREZENTOWANE PRODUKTY 
 
 

 Prezenty i podarunki 
 Skórzane akcesoria biznesowe 
 Markowe nagrody i medale 
 Artykuły biurowe, 

materiały do pisania 
 Materiały reklamowe 

 Tekstylia promocyjne 
 Wyposażenie wnętrz i biurka 
 Materiały i zabudowa 

POSM, komunikacja 
wizualna 

 Personalizacja produktów 
 Rękodzieło

 
 
 

Udział w PSI Rosja to coś więcej niż tylko stoisko. 
Zorganizuj własne wydarzenia ze specjalnych przestrzeni reklamowych 
do jak najlepszego zaprezentowania firmy 



Zapytaj o szczegóły i wybierz najlepszą opcję dla 
siebie! 

 
KONTAKT: 
 
Oficjalny przedstawiciel Targów PSI w Polsce 
 
Eurobusiness-Haller (www.haller.pl) 
40-833 Katowice ul. Obroki 133 
Tel/fax: 32/355 38 00  
 
Manager Projektu: 
Antonina Zygmunt-Płoskońska 
Specjalista do spraw Targów 
tel/fax. +48 32 355 38 00 
e-mail: antonina@haller.pl 

 
Eurobusiness-Haller jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce Targów PSI. Uczestnictwo wszystkich 
polskich firm wystawiających się na Targach PSI jest koordynowane bezpłatnie i wyłącznie  
przez Eurobusiness-Haller. 
 
 

http://www.haller.pl/
mailto:antonina@haller.pl


 
Koordynacja obejmuje między innymi (bezpłatna): 
 

• przekazywanie wystawcom wszelkich informacji związanych z: wynajęciem stoiska, jego lokalizacją, 
wyposażeniem, możliwością zamówienia przez wystawcę mediów i dodatkowego wyposażenia stoiska, 
terminami przesyłania zamówień, wpisami do katalogu, dokonaniem płatności, montażem i demontażem 
stoisk, dojazdem na targi itp. 

• rejestracja udziału polskiej firmy w targach (na podstawie przesłanych nam kart zgłoszeniowych) 
• kontakt z wystawcą i odpowiadanie na zapytania związane z wystawieniem się na targach PSI. 

 
 
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ ! 
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