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:   zmiana identyfikacji wizualnej firmy jest trochę jak pierwsze spotkanie dwojga 
nieznajomych. najważniejsze jest pierwsze wrażenie - BOOM! - zacznijmy od 
logo, bo to ono jest twoją wizytówką. kiedy już pierwsze spojrzenie mamy za 
sobą i czuć chemię, powiedzmy coś o sobie - autoprezentacja, kilka informacji 
o tym co robisz, jaki jesteś - BANG! - tu koniecznie pokażmy całą otoczkę - 
wizytówki, typografia, druki. no cóż, kiedyś to się musi stać więc przejdźmy 
to drugiej bazy - KABOOM! - pokażmy się, odkryjmy i nie bójmy się siebie 
- ulotki, reklamy, broszury. a kiedy już znamy się na wylot i chcemy pokazać 
się światu jak para zakochanych nastolatków - SWEET? - powiedzmy o nas 
wszystkim - materiały social media, serwisy branżowe, cały internet.

:   zdaję sobie sprawę że każdy z nas ma swój indywidualny sposób percepcji 
form reklamowych - nie zawsze, ziarno które rzucimy musi wykiełkować. 
gwarantuję pełne zaangażowanie - słucham, sugeruję, wdrażam. kiedy twoje 
założenia mi się podobają mówię o tym, kiedy się z nimi nie zgadzam jestem 
bezkompromisowy. summa summarum nie tworzę pod dyktando, muszę być 
pewny tego co robię, ponieważ każda, nawet najmniejsza forma jest również 
moją wizytówką.

:   od ponad 15 lat pomagam moim klientom zmienić sposób postrzegania ich 
marki. ten czas pozwolił mi na wypracowanie własnego stylu, elastycznego 
podejścia do projektu i zasad procesu tworzenia zgodnych z dobrymi 
praktykami.

grafik@hoolturaldesign.pl
www.hoolturaldesign.pl 

www.facebook.com/hoolturaldesign
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• zmiana identyfikacji wizualnej
• reklama prasowa i inne do druku
• social media, banery i inne elektroniczne

WorldFood Poland
Targi Żywności i Napojów
www.worldfood.pl
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• reklama prasowa i inne do druku
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EcoFood
Poland
V Międzynarodowe Targi
Żywności Ekologicznej

NOWA DATA!
30.06 - 02.07.2020
EXPO XXI WARSZAWA

www.worldfood.pl

Wystawcy

>350
Uczestnicy

>7000
Spotkania 

B2B
>400

info@worldfood.pl

ZAPYTAJ O STOISKO Zostań częścią największych 
targów branży spożywczej 
w Polsce!

WorldFood
Poland
7th International  
Food & Drink Exhibition

21-23 April 2020
EXPO XXI WARSAW

www.worldfood.pl

Exhibitors

>350
Visitors

>7000
B2B 

Meetings
>400

info@worldfood.plBOOK A STAND:

The biggest food & drinks
exhibition in Poland!

Wystawcy

>350
Uczestnicy

>7000

info@worldfood.plZAPYTAJ O STOISKO

Spotkania 
B2B

>400
Zostań częścią największych 
targów branży spożywczej 
w Polsce!

WorldFood
Poland
VII Międzynarodowe Targi 
Żywności i Napojów

21-23 kwietnia 2020
EXPO XXI WARSZAWA
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Zostań częścią największych targów TSL 
w polsce i Europie Środkowo - Wschodniej!
VIII edycja targów, utrzymana w formule B2B, umożliwia dotarcie nie tylko do właściceli ładunków (dyrektorów i managerów 
logistyki z przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych), ale również do kierownictwa firm transportowych, 
logistycznych, spedycyjnych i właścicieli flot pojazdów.

Osoby decyzyjne stanowią 68% wszystkich odwiedzających (dane z 2019).

Tematyka targów
• Transport – drogowy, kolejowy, morski, lotniczy

• Transport intermodalny

• Spedycja

• Logistyka i magazynowanie

• Porty i terminale kontenerowe

• IT i telematyka (TMS, WMS, GPS, i inne)

• Giełdy ładunków

• Monitoring i rozliczanie czasu pracy kierowców

• Systemy poboru opłat drogowych

• Karty paliwowe

Paweł Konowałek 
Dyrektor Targów

info@translogistica.pl 
+48 22 395 66 94 

www.translogistica.pl

VIII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki

Producent/Dystrybutor
Importer/Eksporter
Detalista/Hurtownik

Usługi celne i podatkowe
Ubezpieczenia i finanse
Stowarzyszenia i administracja
Nieruchomości

Uczestnicy
(reprezentowany sektor)

Firmy transportowe/Przewoźnicy
Właściciele flot pojazdów
Firmy spedycyjne
Operatorzy logistyczni

TRANSPORT

SPEDYCJA

LOGISTYKA

WŁAŚCICIELE
ŁADUNKU

INNE

7%

23%

70%

Międzynarodowi Uczestnicy

Polscy Uczestnicy

Międzynarodowi Wystawcy

Polscy Wystawcy

3 - 5 listopada 2020

EXPO XXI Warszawa TransLogistica
Poland

VIII Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki

3 - 5 listopada 2020
EXPO XXI WARSZAWA

ZAPYTAJ O STOISKO 
Zostań częścią największych  
targów TSL w Europie Środkowej!

info@translogistica.pl

Poprzednia edycja w liczbach:

Wystawcy

285
Uczestnicy

8100

Państwa

61
Konferencje

3 dni

ZAPYTAJ O STOISKO 

Zostań częścią największych  
targów TSL w Europie Środkowej!

Wystawcy

285
Państwa

61
Uczestnicy

8100
Hale

2Poprzednia edycja 
w liczbach:

info@translogistica.pl

TransLogistica
Poland

VIII Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki

3-5 Listopada 2020
EXPO XXI WARSZAWA



• LOGO i identyfikacja wizualna
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• social media, banery i inne elektroniczne

IntraMag / IntraLog Poland
Targi Intralogistyki
www.intramag.pl
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IntraLog Poland

Międzynarodowe Targi 
Intralogistyki, 
Magazynowania 
i Łańcucha Dostaw

3 - 5 marca 2020 
PTAK WARSAW EXPO

IntraLog Poland to targi biznesowe dedykowane 
intralogistyce, nowym technologiom w zarządzaniu 
magazynem i łańcuchem dostaw oraz  bezpieczeństwu 
w logistyce. Targi umożliwią profesjonalistom 
zajmującym się intralogistyką na zapoznanie się  
z nowościami rynkowymi ułatwiającymi zarządzanie 
powierzchnią magazynową.

Karol Górny 
Sales Specialist

karol@intralogpoland.pl 
+48 698 054 193

intralogpoland.pl

Miejsce wystawy
PTAK WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn

Profil Wystawców

     Transport wewnętrzny i składowanie  
-   wózki, wózki jezdniowe, ręczne, ładowarki, podnośniki
-   automatyka, samojezdne wózki i roboty AGV
-   automatyczne systemy i urządzenia transportu wewnętrznego
-   regały, palety, kosze, pojemniki
-   systemy składowania i kompletacji
 
     IT w intralogistyce 
-   systemy zarządzania magazynem, WMS
-   systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM
-   systemy identyfikacji, RFID
-   oprogramowanie i urządzenia

Profil Odwiedzających

-   Produkcja i przemysł wszelkiego rodzaju
-   Handel hurtowy i dystrybucja
-   Sieci handlowe i markety FMCG, budowlane i inne
-   Handel detaliczny, sklepy
-   Import / eksport / dystrybucja sprzętu magazynowego
-   Deweloperzy magazynowi
-   Centra logistyczne, dystrybucyjne, hale i magazyny
-   Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe
-   Operatorzy logistyczni
-   Firmy transportowe, przewoźnicy
-   Firmy kurierskie
-   Firmy spedycyjne
-   Stowarzyszenia, organizacje, instytucje
-   Usługobiorcy branżowi

     Usługi 
-   logistyka kontraktowa
-   magazynowanie i kompletacja
-   deweloperzy i budownictwo magazynowe
-   strefy przemysłowe i ekonomiczne
-   klastry, stowarzyszenia, media
 
     Bezpieczeństwo 
-   systemy ppoż.
-   bezpieczny magazyn, BHP
-   ADR w magazynie
-   ubezpieczenia obiektów
-   ochrona, szkolenia, kontroling



• LOGO i identyfikacja wizualna
• reklama prasowa i inne do druku
• social media, banery i inne elektroniczne

Food InNOVAtion Challenge
Konkurs branży spożywczej
foodinnovation.pl

Food 
InNOVAtion 
Challenge

Plebiscyt dla start-upów 
na najlepszą innowację 
dla branży spożywczej!

JEŚLI MASZ...

innowacyjny pomysł na usługę,
produkt czy proces produkcji

start-up, jakiego nie ma jeszcze w Polsce

wyjątkowy produkt, jednak potrzebujesz 
wsparcia w jego promocji

www.worldfood.pl/innowacje
innovation@worldfood.pl

ZGŁOŚ SIĘ!

Organizator:
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