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SILESIA FARMACJA



Organizatorzy

Kontakt
Szczegóły oferty handlowej kierowanej przez 
producentów do aptekarzy należy uzgodnić ze 
Śląską Izbą Aptekarską  
Krzysztof Mańka dyrektor projektu
tel. 032 608 97 57, fax 032 608 97 69, 
kom. 668 220 478 
e-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl

Warunki techniczne i finansowe uczestnictwa 
w Śląskich Targach Farmaceutycznych należy 
uzgodnić z Kolporter Expo
Joanna Janusz menedżer projektu 
tel. 032 788 75 09, fax 032 788 75 26, 
kom. 510 031 692 
e-mail: joanna.janusz.expo@kolporter.com.pl

Śląska Izba Aptekarska oraz Kolporter EXPO 
mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału 

w II edycji Śląskich Targów Farmaceutycznych – SILESIA FARMACJA, 
które odbędą się nowoczesnym obiekcie targowo-wystawienniczym „EXPO SILESIA” 

przy ul. Braci Mieroszewskich 124 w Sosnowcu, 
w dniu 17 maja 2008 r.

SILESIA FARMACJA to impreza targowa, której celem jest umożliwienie farmaceutom i właści-
cielom aptek bezpośredniego kontaktu z Przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych, producentów 
leków i innych firm związanych z branżą farmaceutyczną.

Targi SILESIA FARMACJA mają charakter imprezy zamkniętej, z atrakcyjną ofertą wystawców 
skierowaną do profesjonalistów branży farmaceutycznej, pozwalającą ugruntować i podtrzymać 
kontakty handlowe, a przede wszystkim umożliwiającą dokonanie atrakcyjnych zamówień.

Ekspozycji targowej towarzyszyć będzie środowiskowa konferencja służąca podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych w ramach szkoleń punktowanych dla farmaceutów. 

Zakres tematyczny targów
• leki gotowe 
• surowce farmaceutyczne 
• materiały medyczne 
• sprzęt medyczny 
• kosmetyki 
• wyposażenie aptek 

                              to nowy obiekt 
wystawienniczy na Śląsku, zlokalizowany 
w Sosnowcu, jedynie 10 minut jazdy 
od centrum Katowic w bezpośredniej bliskości 
węzła dróg szybkiego ruchu Warszawa-Cieszyn i Katowice-Kraków.

Więcej informacji o obiekcie na stronie 
www.exposilesia.pl

Potencjał rynku
Expo Silesia jest zlokalizowane w aglomeracji Ślą-
skiej, z 8. milionami potencjalnych konsumentów 
mieszkających w zasięgu godziny jazdy samocho-
dem od obiektów targowych

Podczas targów SILESIA FARMACJA 
będą Państwo mogli korzystać z
• 13,5 tys. m2 powierzchni targowej w nowocze-

snym klimatyzowanym pawilonie, wyposażonym 
we wszystkie potrzebne Wystawcom media

• ponad 20 tys. m2  zewnętrznego terenu 
wystawienniczego

• parkingów na 1.000 samochodów
• sal konferencyjnych o pojemności od 30 do 400 

osób, z możliwością dowolnej aranżacji


