Złoto Srebro Czas 2015 – nowe
możliwości rozwoju
1-3.10.2015
Od tego roku Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS będą się odbywać w nowej
lokalizacji w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.
Zalety nowej lokalizacji to przede wszystkim ponad 10 000 m2powierzchni wystawienniczej w jednej
hali w nowoczesnym centrum dostosowanym do potrzeb branży jubilersko-zegarkowej, 4 tys.
m2terenu zewnętrznego i 1200 m2 powierzchni konferencyjno-biurowej, parkingi naziemne i
podziemne na 600 aut, jak również przestrzenny hol recepcyjny, system kontroli dostępu w postaci
10 bramek oraz system zsynchronizowanych 22 monitorów LCD do wykorzystania m.in. w
komunikacji marketingowej.
Jak każda zmiana, również ta niesie za sobą nowe możliwości rozwoju. Pierwsze już są widoczne:
do grona wystawców dołączają firmy, które w ubiegłych latach z braku wolnej powierzchni
wystawienniczej nie miały możliwości zaprezentowania swojej oferty na ZŁOTO SREBRO CZAS, są
też i tacy wystawcy, którzy zwiększają dotychczasową powierzchnię.
Program ramowy imprezy będzie bardzo podobny do ubiegłorocznego, a jego głównymi filarami
będą konkursy (PREZENTACJE, Nagroda Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro
Czas) oraz wystawy (m.in. przygotowana przez PAN Muzeum Ziemi „Bursztyn w sztuce ludowej”).
Organizator spodziewa się – podobnie jak w latach poprzednich – ponad 300 wystawców, którzy
zaprezentują najnowszą, reprezentatywną dla całego rynku ofertę z dziedziny biżuterii srebrnej i
złotej, bursztynowej, fashion, artystycznej i designerskiej, kamieni szlachetnych i jubilerskich,
narzędzi i maszyn, opakowań i elementów ekspozycyjnych.
Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS to najważniejsza jesienna impreza wystawiennicza
dla branży jubilerskiej i zegarkowej w Polsce – miejsce prezentacji nowości i trendów nie tylko na
zbliżający się sezon jesienno-zimowy, ale i w dłuższej perspektywie czasowej. Ich organizatorzy –
Międzynarodowe Centrum Targowe i Pracownia Sztuk Plastycznych – mają bogate doświadczenie w
dziedzinie organizowania targów oraz promowania polskiej branży jubilerskiej i bursztynniczej w
Polsce i zagranicą. W ciągu minionych 16 lat Targi zbudowały silną markę, bazując na sprawdzonych
rozwiązaniach i wychodząc naprzeciw potrzebom branży.
16. Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS
1-3 października (czwartek – sobota)
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska

