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POL-ECO SYSTEM TO: 

          Wzmacniamy i rozszerzamy 
 

>>> BIZNESOWA FORMUŁA - efektywne spotkania  z profesjonalnymi  
odbiorcami i dostawcami 

 
>>>TRZY DNI DLA BIZNESU - intensyfikacja rozmów i spotkań 

biznesowych 
 

   >>> MIEJSCE SZKOLEŃ - dla beneficjentów środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 
 
 

#ODPADY #POWIETRZE #WODA  
#ENERGIA #TECHNIKA KOMUNALNA 



POL-ECO SYSTEM TO: 

 
>>> MIEDZYNARODOWY CHARAKTER - silna reprezentacja 
wystawców i zwiedzających z kilkunastu krajów świata 

(przedstawiciele MTP: Austria, Chiny, Niemcy, Turcja, Włochy)  
 

>>> KOMPLEKSOWOŚĆ - oferta całej branży ochrony środowiska 
i usług komunalnych zgromadzona w jednym miejscu 

 
      >>> WIEDZA I PRAKTYKA - ponad 50 wydarzeń, aktualna 

tematyka, uznani eksperci 
 
 

#ODPADY #POWIETRZE #WODA  
#ENERGIA #TECHNIKA KOMUNALNA 



POL-ECO SYSTEM postaw na nowe możliwości:  
 

 >>> PRZEDSTAW  swoja ofertę profesjonalistom z kraju i zagranicy budując              

   wizerunek nowoczesnej firmy 

>>> POKAZ czym wyróżnia się Twój produkt 

 >>> POZNAJ oczekiwania i opinie klientów 

   >>> ZAINSPIRUJ klientów, podziel się wiedza o oferowanych urządzeniach, 

produktach, technologiach i usługach 
 

>>> SKORZYSTAJ z oferowanych przez MTP narzędzi promocji i reklamuj swoje 

produkty  na długo przed targami 
 
 
 
 
 

 
 
 

#ODPADY #POWIETRZE #WODA  
#ENERGIA #TECHNIKA KOMUNALNA 



POL-ECO SYSTEM zakres tematyczny: 

 
 
 

#ODPADY #POWIETRZE #WODA  
#ENERGIA #TECHNIKA KOMUNALNA 



POL-ECO SYSTEM zwiedzający 2017: 
Gwarancja biznesowych kontaktów  

 
 
 

 

 
 
 #ODPADY #POWIETRZE #WODA  

#ENERGIA #TECHNIKA KOMUNALNA 



POL-ECO SYSTEM zwiedzający 2017: 
 

> Austria 
> Belgia 
> Republika Czeska 
> Dania 
> Finlandia 
> Francja 
> Holandia 
> Korea Południowa 

> Litwa 
> Niemcy 
> Norwegia 
> Polska 
> Słowacja 
> Szwecja 
> Ukraina 
> Węgry 



POL-ECO SYSTEM formy promocji targów 
Docieramy do zwiedzających poprzez: 

Telemarketing 
Call Center -wyszkoleni konsultanci, połączenia realizowane także w j. obcych,  
system wykonujący automatyczne połączenia, rejestracja i odsłuchiwanie rozmów – 
stały coaching i monitoring, raportowanie realizowanych kampanii, wysyłka 
spersonalizowanego maila (2-3 minuty) po zakończeniu rozmowy 
możliwość dołączenia do maila spersonalizowanych załączników 
 

Dedykowane kampanie e-mail, sms 
Program do tworzenia i wysyłki newsletterów, personalizacja adresu oraz nazwy 
nadawcy automatyczna integracja newsletterów z Google Analytics 

 
Reklama prasowa w wydawnictwach branżowych 
 
 
 
 
  



POL-ECO SYSTEM formy promocji targów 
Docieramy do zwiedzających poprzez: 

  
Portale społecznościowe, Facebook, kampanie AdWords 
 
 
Wysyłka spersonalizowanych zaproszeń, kampanie VIP 
 
   
Wysyłka elektronicznych zaproszeń przy współpracy z wystawcami  
oraz mediami branżowymi 
 



POL-ECO SYSTEM 2018  
 
 
 
 

BEZPŁATNY BILET ELEKTRONICZNY DLA PROFESJONALNYCH 
ZWIEDZJACYCH  

PO REJESTRACJI WWW.MTP24.PL 



 
 
 
 



POL-ECO SYSTEM ZŁOTY MEDAL MTP 
 
>  Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na 
polskim rynku, która jest przyznawana – po wnikliwej ocenie ekspertów – 
innowacyjnym produktom najwyższej jakości 
 
>  Znakomita rekomendacja ekspertów odgrywającą kluczowa rolę           
w strategii komunikacji z klientami 
 
> Szeroki pakiet usług promocyjnych dla laureatów 

 
> Możliwość wygrania "Złoty Medal - Wybór Konsumentów" 

 
        * www. zlotymedal.mtp.pl 



POL-ECO SYSTEM NOWOŚCI, PREMIERY 
  
> Klub Premier POL-ECO SYSTEM powstał z myślą o Wystawcach, których produkt  

po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na polskim rynku podczas targów  
w Poznaniu 

 
> Program NOWOŚCI dla firm posiadające nowe produkty dostępne od tego roku  

 w ofercie  
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POL-ECO SYSTEM współpraca branżowa m.in.:  
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POL-ECO SYSTEM współpraca medialna m.in.:  



POL-ECO SYSTEM galeria zdjęć  



POL-ECO SYSTEM galeria zdjęć  
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