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Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować Państwa, że w dniach 11-13 września 2017 r. odbędą się XIX
Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2017.
Zapraszamy Państwa do przedstawienia na targach swoich najnowszych osiągnięć, produktów i usług
oraz potencjału kooperacyjnego. Zapraszamy Państwa także do udziału w specjalnej, przygotowanej
w ścisłej współpracy z czołowymi ekspertami konferencji dotyczącej przemysłu okrętowego i offshore,
która tradycyjnie już towarzyszy targom BALTEXPO. Program konferencji jest obecnie opracowywany
i będzie dostępny w późniejszym terminie.
Dynamicznie kształtująca się koniunktura w sektorze przemysłu okrętowego i offshore, technologie i
rozwiązania tzw. dual use, powtórne zainteresowanie jednostkami dla rybołówstwa, coraz większa
innowacyjność w zakresie projektowania oraz napędów jednostek pływających, duża popularność tzw.
pleasure boats i coraz bardziej wyspecjalizowane jednostki przystosowane np. do działania w
warunkach arktycznych – to tylko niektóre z wiodących zagadnień które pojawią się na BALTEXPO
2017 w ramach sektora przemysłu okrętowego i offshore.
Coraz bardziej złożone i zaawansowane jednostki produkowane lub modernizowane przez polski
przemysł stwarzają doskonałe warunki do rozwijania współpracy kooperacyjnej pomiędzy stoczniami,
projektantami, armatorami, producentami wyposażenia pokładowego, systemów nawigacyjnych,
sterowania, napędu, automatyki i hydrauliki okrętowej, wyposażenia wnętrz i wyposażenia stoczni, jak
również do nawiązywania i rozwijania międzynarodowych relacji biznesowych w oparciu o możliwości
jakie stwarza BALTEXPO 2017.
Dodatkowym stymulatorem rozwoju przemysłu okrętowego i offshore są liczne międzynarodowe,
regionalne i krajowe projekty inwestycyjne takie jak np. Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe).
Wśród wiodącej tematyki BALTEXPO 2017 znajdują się takie zagadnienia, jak: przemysł okrętowy i
wyposażenie; offshore i poszukiwanie zasobów naturalnych; porty, wyposażenie portów i usługi
portowe; logistyka i transport multimodalny; bezpieczeństwo portów i żeglugi; morski wymiar sektora
energetycznego.
Do obecnej chwili targi BALTEXPO 2017 zostały objęte patronatem honorowym przez:


Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;



Pana Mariusza Gajdę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska;



Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego;



Pana Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;



Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska;



Pana Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdynia;



Krajową Izbę Gospodarczą;



Krajową Izbę Gospodarki Morskiej;



Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE;



Polska Izbę Spedycji i Logistyki;



Krajową Izbę Gospodarczą

Partnerem Strategicznym BALTEXPO 2017 jest REMONTOWA HOLDING S.A..
Szczegółowe informacje i kontakt: www.baltexpo.ztw.pl
W sprawach udziału w BALTEXPO proszę o kontakt z organizatorem – Zarząd Targów Warszawskich
S.A. (+48 22) 849- 60-06, mail – baltexpo @ztw.pl, fraczkowska@ztw.pl (Sylwia Frączkowska, +48
604 – 960- 183)
W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony, pozostajemy do dyspozycji.

