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WPHI Ambasady RP w Dżakarcie zaprasza do uczestnictwa w charakterze wystawcy w XII Międzynarodowej
Wystawie Przemysłowej Maszyn, Sprzętu, Materiałów i Usług "Manufacturing Surabaya 2016", która odbędzie się
w dniach 3-6 sierpnia br. w stolicy prowincji Jawa Wschodnia.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie zaprasza do uczestnictwa w charakterze
wystawcy w XII Międzynarodowej Wystawie Przemysłowej Maszyn, Sprzętu, Materiałów i Usług Manufacturing Surabaya 2016, która odbędzie się w dniach 3-6 sierpnia 2016 r. w stolicy prowincji Jawa
Wschodnia.

Zachęcamy również do przesłania materiałów promocyjnych na stoisko naszego wydziału.

Wystawa przeznaczona jest dla przedsiębiorców oferujących różnego rodzaju maszyny, urządzenia, technologie
oraz usługi w takich dziedzinach jak:
automatyka,
hydraulika,
obróbka metali,
sprzęt i odzież ochronna,
maszyny i urządzenia precyzyjne,
linie produkcyjne,
regeneracja maszyn urządzeń i narzędzi,
wyposażenie warsztatów,
usługi dla przemysłu.

Dokładny proﬁl wystawców: http://www.manufacturingsurabaya.com/exhibiting/exhibit-proﬁle/

Ubiegłoroczna edycja targów zgromadziła blisko 350 wystawców z 26 krajów oraz ponad 7 tys.
odwiedzających.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.manufacturingsurabaya.com/

Jawa Wschodnia to jedna z najbardziej uprzemysłowionych prowincji Indonezji z regionalnym PKB w wysokości
ok. 70 mld USD, który wzrósł o ponad 5% w roku ubiegłym. 38-milionowa populacja to regionalny rynek większy
niż Malezja i Singapur łącznie. Handel i produkcja prowincji stanowią 58% PKB regionu, a roczne tempo wzrostu
tych sektorów to ponad 6%.
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Surabaya – baza marynarki wojennej oraz jeden z 10 największych portów cargo w Azji Południowo-Wschodniej,
ma reputację najczystszego miasta Indonezji.

Przedsiębiorców zainteresowanych prezentacją swojej oferty na stoisku WPHI, prosimy o przesłanie materiałów
promocyjnych w języku angielskim bezpośrednio na adres naszego biura:

Trade and Investment Promotion Section
Embassy of the Republic of Poland
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3
Jakarta 12950, Indonesia

Wysyłki prosimy dokonać kurierem z minimum trzytygodniowym wyprzedzeniem.

W Indonezji najlepiej obsługiwana jest sieć DHL, UPS i EMS Pocztex. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o
kontakt z naszym biurem:

email: jakarta@trade.gov.pl,
tel.: +62 21 25 25 947,
fax: +62 21 25 25 960

Przed podjęciem decyzji o samodzielnym udziale w targach, prosimy o kontakt z organizatorami w celu
potwierdzenia ich ostatecznego terminu.
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