
      Targi inspirują, informują, integrują… 
 

         
 
 

 STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH 
zaprasza do udziału we wspólnym stoisku  

na jubileuszowych, XXV Międzynarodowych Targach Elektrotechniki, 
Elektroniki, Automatyki, Technik Komunikacyjnych, Oświetlenia i Technologii 

Bezpieczeństwa 
 

AMPER 2017 
 

BRNO – REPUBLIKA CZESKA 
 

Termin targów: 21 - 24 marca 2017 r. 
 
 
O TARGACH:  
 

Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej 
 i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2016  roku zaprezentowało się na 
nich 605  wystawców z 23  krajów (w tym 149 wystawców z zagranicy, wśród nich 14 wystawców 
z Polski). Targi odwiedziło w sumie 45 200 osób. 
 
Jak co roku SEP będzie dysponować na targach AMPER własnym stoiskiem, które będzie 
znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska Ambasady RP w Pradze. Pracownicy  
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze służą nam swoją pomocą 
i doświadczeniem, pośredniczą w rozmowach w języku czeskim. 
Stoisko SEP będzie służyć wszystkim uczestnikom organizowanego przez nas wyjazdu, 
można będzie ustawić banery swoich firm, wyłożyć przywiezione firmowe katalogi, foldery, płyty 
CD itp.,  umawiać się na spotkania,  prowadzić rozmowy biznesowe, czy po prostu odpocząć. 
 
 

                
 

Stoisko SEP – targi AMPER 2016 
 



TEMATYKA TARGÓW: 

 Części elektroniczne  

 Produkcja i dystrybucja energii 

 Urządzenia i podzespoły elektryczne 

 Kable i przewody 

 Elektrotechnika 

 Napędy 

 Urządzenia kontrolno-pomiarowe 

 Automatyka 

 Systemy oświetleniowe 

 Technologie elektrotermiczne 

 Telekomunikacja 

 Sieci internetowe 

 Łączność radiowa 

 Technologie komputerowe 

 Audio/video 

 Maszyny, urządzenia, narzędzia dla 
branży elektrycznej i 
elektrotechnicznej 

 Usługi

 
 
WARUNKI i KOSZTY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE OBEJMUJĄ: 

1. Możliwość zaprezentowania Państwa  firmy na stoisku SEP  
- bilety wstępu na targi 
- Katalog Targowy 
- wstęp na uroczystą ceremonię GOLDEN AMPER połączoną z bankietem 
- wspólną kolację integracyjną uczestników wyjazdu 
- dla uczestników w wersji wyjazdu z hotelem - ubezpieczenie od kosztów leczenia, następstw 
nieszczęśliwych wypadków i od utraty lub uszkodzenia bagażu 

2. Opiekę przedstawiciela SEP w czasie trwania wyjazdu 
3. Cztery noclegi w hotelu BOBYCENTRUM*** w Brnie - pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe typu twin 

 
 

Koszt uczestnictwa  od osoby, z dojazdem własnym: 

 z zakwaterowaniem w dniach 20 – 24.03.2017 r.  

- 2.200 zł. + 23 % VAT za pobyt w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym 

- 1.500 zł. + 23 % VAT od osoby za pobyt w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym 

 bez zakwaterowania i ubezpieczenia 

- 1.200 zł. + 23 % VAT  uczestnictwo firmy – 1 osoba, we wspólnym stoisku  

- 1.700 zł. +23 % VAT  uczestnictwo firmy – 2 osoby, we wspólnym stoisku  
                         

 

     
 

Hotel BOBYCENTRUM oddalony jest  od centrum targowego w Brnie – o 3,3 km. 

Znajduje się w zakupowej dzielnicy Brna, 2,4 km. od centrum, 800 m. od Willi Tugendhatów, w niedalekiej odległości od Kościoła św. 

Jakuba, Starego ratusza i Placu Wolności. 

 

 
 
W załączeniu przesyłamy Państwu kartę zgłoszenia uczestnictwa*, którą po wypełnieniu prosimy przesłać na adres 
e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl lub na nr faxu : 22 55 64 301, najpóźniej do dnia 30 stycznia 2017r. 

CEL WYJAZDU: 
- zaprezentowanie swojej firmy na targach 
- przeprowadzenie  bezpośredniego badania rynku 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.unistav.cz/data/catalog/137---.jpg&imgrefurl=http://www.unistav.cz/reference/vystavba-arealu-boby-centrum-brno-c4.htm&h=792&w=1000&tbnid=c8QeK7TvhaZdpM:&zoom=1&docid=1gF2ss4Bk5r8KM&ei=PWyiVKahGMbpaISjgfgM&tbm=isch&ved=0CCUQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=2834&page=1&start=0&ndsp=20
mailto:anna.dzieciol@sep.com.pl


 

 

 

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych i kooperacyjnych – zdobycie nowych rynków  zbytu  
- zapoznanie się z ofertą konkurencyjnych firm zagranicznych oraz  nowinkami technicznymi,  co pozwoli 

dostosować ofertę Państwa  firmy do tendencji panujących na rynkach  światowych, poprawę jakości 
produkcji 

- złożenie wizyt na stoiskach firm, z którymi Państwo współpracują lub planują nawiązać  współpracę 
- pogłębienie wiedzy o branży, zebranie informacji nt. aktualnych potrzeb przedsiębiorstw na rynkach 

światowych 
 
 
Sprawą organizacji wyjazdu zajmuje się: 
 
Anna Dzięcioł - Dział Naukowy/SEP Foreign Relations 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich /SEP/;  ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 
tel. +48 22 55 64 329; kom. +48 662 186 219; fax. +48 22 55 64 301 
e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl 
 
 
 

Proponowany wyjazd jest ciekawą, efektywną oraz sprawdzoną metodą nawiązywania współpracy oraz kontaktów 

handlowych. 
 

 

Serdecznie  zapraszamy do udziału ! 
 

 

 

 

  

         Jacek Kuciński 

 

 

 

             Sekretarz Generalny SEP 

 
 
 
 
 
 
 

*Karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna jest na naszej stronie internetowej  http://www.sep.com.pl,  
tam również dostępna jest relacja z wyjazdu na targi AMPER 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.dzieciol@sep.com.pl
http://www.sep.com.pl/


 

 

 

 
 

                                                                        
                                 

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 
we wspólnym stoisku na targach AMPER 2017 – BRNO, 21 - 24 marca 2017  

 
Zgłoszenie prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 stycznia 2017 r., 

na adres e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl lub faxem na nr: +48 22 55 64 301 
 

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób w wyjeździe na targi AMPER 2017,  
w dniach 20 - 24.03.2017 r. 

 
1/ Imię i nazwisko……………………………………..….stanowisko………………………… 
 
2/ Imię i nazwisko…………………………………..….….stanowisko……………………….. 
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………. 
Branża……………………………………………NIP instytucji…………………………………… 
Adres………………………………………………………………………………………………… 
Sprawą zajmuje się 
……………………………………………………………………....................................... 
 
Tel………..….…………..Tel. Kom…………….………….e-mail:………………………............. 
 
Zamawiamy wersję wyjazdu z hotelem – 4 noclegi od 20 – 24.03.2017r., w cenie:            
□ pokój 1 os. -    2.200 zł. + 23% VAT  (Hotel Bobycentrum *** w Brnie) 
□ pokój 2 os. -    3.000 zł. + 23% VAT  (Hotel Bobycentrum *** w Brnie, pokój twin) 
 
Zamawiamy wersję wyjazdu bez hotelu, udział firmy ze swoimi materiałami na stoisku 
SEP, w cenie: 
□ 1os. -    1.200 zł.  + 23% VAT   
□ 2os. -    1.700 zł.  + 23% VAT   
 
SEP zastrzega sobie możliwość nieznacznej zmiany ceny wyjazdu w przypadku wzrostu kursu EURO-powyżej 4,40, jak 
również zastrzegamy sobie możliwość odwołania organizacji wyjazdu w przypadku  braku chętnych. Koszty dojazdu, 
wyżywienia oraz transportu wewnętrznego w Brnie uczestnicy pokrywają  we własnym zakresie. Ilość miejsc ograniczona. 

 
Kwotę wynikająca z niniejszego zamówienia przekażemy w wymaganym terminie na 
konto SEP: 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie 
Bank Zachodni WBK S.A. 
17 1500 1777  1217 7011 1380 0000 
 
Upoważniamy SEP do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu 

 
Miejscowość i Data:………………………….. 
 
 
 
…………………………                                                    ………………….................................   
  Pieczęć Instytucji                                              Prezes/Właściciel – Podpis i pieczęć 
 

 
Kontakt: Anna Dzięcioł - Stowarzyszenie Elektryków Polskich /SEP/ 

Dział Naukowy/SEP Foreign Relations 
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. +48 22 55 64 329; Kom. 662 186 219; fax. +48 22 55 64 301 

e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl; http://www.sep.com.pl 

mailto:anna.dzieciol@sep.com.pl
mailto:anna.dzieciol@sep.com.pl
http://www.sep.com.pl/

