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Paperworld – międzynarodowe targi
branży papierniczo-biurowo-szkolnej
W dniach 26-29 stycznia 2019 r., we Frankfurcie nad Menem
odbędą się targi Paperworld. W siedmiu halach wystawienniczych ponad 1600 wystawców z 60 krajów zaprezentuje
nowinki z sektora papierniczego dla domu i biura.
Tegoroczna edycja Paperworld skupi się przede wszystkim na trendzie The Visionary Office. Organizatorzy zmienią
rozmieszczenie przestrzeni wystawienniczych, aby ułatwić
odwiedzającym dostęp do szerokiej gamy produktów. Zmiany
strukturalne otwierają przed nami nowe perspektywy, które
są decydujące w procesie powstawania nowych idei i skutkują
nawiązywaniem cennych kontaktów biznesowych – podkreśla
Michael Reichhold, dyrektor targów Paperworld. Targi obejmują również obszerny program wydarzeń towarzyszących,
które mają na celu doradzanie i inspirowanie uczestników ze
wszystkich gałęzi sektora – od sprzedaży hurtowej i detalicznej, po handel wysyłkowy i internetowy oraz dużych kupców
komercyjnych.

The Visionary Office:
świat artykułów biurowych dla firm
Urządzenia biurowe, notatniki i segregatory, papier biurowy, przybory do pisania i szkicowania, akcesoria do komputerów i drukarek, materiały drukarskie z recyklingu – na targach
będzie można znaleźć wszystkie kategorie produktów, które
ze współczesnego miejsca pracy uczynią prawdziwie wizjonerskie biuro. W halach 3.0, 4.0 oraz 5.1, międzynarodowi
producenci zaprezentują szeroki asortyment dla innowacyjnego biura.
• Hala 3.0 – producenci zaopatrzenia biurowego, m.in. Exacompta – Clairefontaine, Herma czy Olympia
• Hala 4.0 – podzielona na dwa segmenty: przybory do pisania
i artykuły szkolne. Wystawcy przyborów do pisania to m.in.
Adel, Carioca, Möbius & Ruppert czy Kum
• Hala 5.1 – przestrzeń Remanexpo, czyli materiały eksploatacyjne i akcesoria do drukarek, m.in. z recyclingu. W tej sekcji
zaprezentują się: Axro, Clover, Integral, Imcopex.
Targi regularnie odwiedzane są przez liderów rynku ze
wszystkich poziomów sprzedaży i dystrybucji – Paperworld

to doskonała platforma do składania zamówień i uzupełniania
asortymentu przez hurtowników i detalistów, importerów
i eksporterów, spedytorów oraz przedstawicieli firm wysyłkowych i internetowych.

Najnowsze trendy
w artykułach piśmienniczych dla domu
Międzynarodowi wystawcy zaprezentują najnowsze trendy
w artykułach papierniczych do użytku osobistego, dzieląc się
swoimi pomysłami i projektami na nadchodzący sezon. Artykuły piśmiennicze będą czekać na odwiedzających w halach 4.0
oraz 3.1.
• Hala 4.0 – zostanie podzielona na dwa segmenty: przybory do
pisania oraz artykuły szkolne. Głównymi wystawcami artykułów
szkolnych będą m.in. Gabol, Lyc Sac, Sportandem czy Uitgevrij
Lannoo. Pobyt w hali 4.0 uświetni specjalna prezentacja „The
future of learning”.
• Hala 3.1 – nowinki od producentów kartek okolicznościowych
(Hallmark Cards, UK- greeting) oraz artykułów upominkowych
(Depesche, Becker & Becker Vertrieb). Organizatorzy przygotują tutaj specjalne wystawy, tj. ,,Paperworld Trends” czy „Mr.
Books & Mrs. Paper”, które zainspirują odwiedzających do tworzenia nowych rozwiązao, wykorzystując artykuły papiernicze.

International Sourcing: pełen łańcuch wartości
Targi Paperworld to od lat istotny punkt spotkań przedstawicieli branży artykułów papierniczych, biurowych i piśmienniczych z całego świata, ale także dostawców i producentów
własnych marek. Sprzedawcy i hurtownicy, przedsiębiorstwa
importowe i eksportowe z całego świata znajdują partnerów
do współpracy w halach 1.1 i 1.2 oraz Forum 0.
• Hale 1.1, 1.2 oraz Forum 0 zarezerwowane zostały dla producentów papieru, zaopatrzenia biurowego i artykułów piśmienniczych, których oferta skierowana jest na zamówienia masowe na rynkach międzynarodowych (International Sourcing),
wśród nich takie firmy, jak: D.H.A. SiamwallLtd, Eagle – Tung
Yung International, Flair Writing Industries Private Ltd, Soni
Polymeres.

Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem targów Paperworld, Przedstawicielstwo Targów Frankfurt serdecznie
zaprasza na wspólny wyjazd w dwóch wariantach.
 Oferta autokarowa z pełnym serwisem, w terminie: 24-29.01.2019 r., obejmuje 3 noclegi i 3 dni pobytu na targach,
w cenie 1250 zł + VAT od osoby (dopłata do pok. 1-osob. 390 zł + VAT). Wyjazd autokaru z Warszawy. Możliwość
dołączenia do grupy w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Katowicach lub we Wrocławiu.
 Oferta samolotowa z pełnym serwisem, w terminie: 26-28.01.2019 r., obejmuje 2 noclegi i 3 dni pobytu na targach,
w cenie 1950 zł +VAT od osoby (dopłata do pok. 1-osob. 260 zł + VAT). Wylot z Warszawy.
Więcej informacji o targach Paperworld: www.paperworld.messefrankfurt.com
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