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Forum Agenti 2022 - Nabór

Chcesz promować swoją markę i dystrybuować swoje produkty we Włoszech?
wydarzeniu, które odbędzie się w Mediolanie w listopadzie 2022 roku!
wszystkie niezbędne informacje, aby być obecnym.

Weź udział w

Poniżej znajdziesz

"Forum Agenti" zaprasza polskie firmy do

udziału w Jedynych na świecie Targach w całości poświęconych poszukiwaniu i selekcji agentów
handlowych. Dwa dni rozmów pomiędzy Agentami Sprzedaży poszukującymi firm i firmami które
poszukują Nowych Agentów Handlowych. Zadanie agenta handlowego jest poszukiwanie i
znalezienie konkretnych rynków zbytu oraz potencjalnych klientów dla danej firmy. Agent
handlowy będzie reprezentował daną firmę na terenie Włoch.

XVIII edycja odbędzie się w

Mediolanie (NH Congress Center), od czwartku 17 do piątku 18 listopada 2022 r. Mediolańska
impreza potwierdza, że jest nie do pominięcia w corocznym kalendarzu wydarzeń.
Forum Agenti

5.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej

Szkolenia i konferencje

Teatr radiowy na żywo

prawne, podatkowe, ENASARCO i OAM
Słowenia, Hiszpania, Węgry, Grecja

Czym jest

150 wystawców

Seminaria, szkolenia i warsztaty

Doradztwo

Kraje zaangażowane Belgia, Polska, Czechy,

Goście: Agenci handlowi, agencje przedstawicielskie i

dystrybutorzy (unikalni goście)
zagraniczne organizacje rządowe
targów

Urzędnicy ds. korporacyjnych i handlowych

Delegacje, izby i

Stowarzyszenia handlowe agentów handlowych

Przedmiot

Spotkania B2B Rozmowy kwalifikacyjne Usługi gwarantowane przez organizatora:

Spersonalizowany mailing
Podanie informacji o wydarzeniu do Krajowej Listy Dystrybucyjnej oraz o interesujących nas
branżach handlowych wszystkim zarejestrowanym Przedstawicielom Handlowym
Wydarzenie zostanie nagłośnione za pośrednictwem iDEM, Newslettera oraz prasy.
Opracowanie graficzne informacji prasowych
Realizacja graficzna iDEM, Newslettera oraz Informacji Prasowych.
Publikacja reklam
Publikacja profili poszczególnych firm biorących udział w Wydarzeniu na naszych portalach
oraz portalach przez nas zarządzanych.
100% penetracji

docelowych Agentów Handlowych, w celu zebrania zgloszen od

zainteresowanych.
Lista zainteresowanych agentów zostanie dostarczona do każdej z firm indywidualnie przed
Imprezą. Zobacz poprzednie edycje: https://www.forumagenti.it/en/video/detail/4161
Udział w Forum jest płatny. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się e-mailowo na adres
info@pwig.eu

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 24 września 2022
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