
PHARMA & COSMETIC INDUSTRY DAYS

precyzyjnie sprofilowana grupa docelowa,

reprezentująca przemysł farmaceutyczny 

aktualne trendy rynkowe na lata 2021/2022,

nowości surowcowe dla farmacji i kosmetyki,

innowacyjne rozwiązania produkcyjne,

owocnie spędzony czas.

i kosmetyczny,

CENNIK STOISK

Wielkość 

stoiska

Cena do 

31.12.2020

9 m2

12 m2

15 m2

18 m2

6200 zł netto

8200 zł netto

9300 zł netto

11300 zł netto

Własna powierzchnia

wystawiennicza

550 zł 

netto/m2

Obowiązkowa opłata

rejestracyjna
650 zł netto

Potrzebujesz większej powierzchni? 

Skontaktuj się z nami!

Cena od

01.01.2021

5850 zł netto

7800 zł netto

8900 zł netto

10800 zł netto

500 zł 

netto/m2

SUROWCE

LABORATORIA

OPAKOWANIA

MASZYNY

LOGISTYKA

PRIVATE 

LABEL

USŁUGI

IT

www.pcidays.pl

Targi dla Przemysłu
Farmaceutycznego
i Kosmetycznego

8-9 września
2021

NIŻSZECENY DOKOŃCA ROKU!

Targi PCI Days to: 

GLOBAL EXPO, WARSZAWA

http://pcidays.pl/


Konferencja ,,Be Inspired – Nowości

Surowcowe 2021/2022” -

producenci i dostawcy przedstawią

swoje najnowsze surowce,

Konferencja mikrobiologiczna,

zorganizowana przez firmę Dr

Nowaczyk Centrum Badań 

Warsztaty dla zakupowców
poprowadzone przez Polskie
Stowarzyszenie Menedżerów

Logistyki i Zakupów,

Farmaceutyczna Strefa Inspiracji
oraz Kosmetyczna Strefa Inspiracji 

 - liczne wykłady o trendach,
prognozach i rozwiązaniach,
wygłoszone przez ekspertów 

i Innowacji,

z branży.

WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE:

Przedstawicieli zakładów

produkujących leki i kosmetyki różnych

szczebli, osoby odpowiedzialne za

podejmowanie decyzji zakupowych 

– Twoich obecnych i potencjalnych

klientów!

Wykorzystaj rok 2021 na swoją korzyść!

Wyjdź ze swoją ofertą naprzeciw

obecnym i potencjalnym klientom 

i miej swój udział w odmrażaniu

gospodarki!

KOGO SPOTKASZ 

NA STOISKACH?

Niecierpliwie oczekujemy na kolejną edycję jedynych w Polsce Targów dla przemysłu
farmaceutycznego i kosmetycznego - PCI Days. 

Już teraz warto zaznaczyć w kalendarzu datę 8-9 września 2021 i zaplanować
uczestnictwo w Targach, które odbędą się w hali Global EXPO w Warszawie.

Oferta wystawowa PCI DAYS to kompleksowy przegląd wiodących producentów 

i dostawców produktów i usług dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Goście

targów zapoznają się z szeroką ofertą surowców, opakowań, maszyn, sprzętów i usług

laboratoryjnych, usług IT, private label, logistyki i magazynowania oraz innych sektorów z

otoczenia obu branż.

Dla wygody wszystkich Gości Targów PCI DAYS 2021 zostaną dodatkowo wyodrębnione

dwie strefy wystawowe: opakowaniowa i surowcowa, dzięki czemu znalezienie interesującej

firmy i porównanie ofert będzie jeszcze łatwiejsze.

Jeżeli Twoja firma posiada ofertę dla przemysłu farmaceutycznego lub kosmetycznego, to

już dzisiaj zarezerwuj stoisko podczas Targów PCI DAYS i wyjdź na spotkanie z Twoimi

potencjalnymi klientami!



PATRONI 

HONOROWI
PATRONI 

MEDIALNI

PARTNERZY 

MERYTORYCZNI

PATRON 

INSTYTUCJONALNY

Organizator

Wyróżnij się na tle innych

dostawców i zostań

SPONSOREM lub

PARTNEREM 

Targów PCI Days 2021!

KLIKNIJ, ABY
DOWIEDZIEĆ SIĘ

WIĘCEJ O TARGACH 

SUROWCE

LABORATORIA

OPAKOWANIA

MASZYNY

LOGISTYKA

PRIVATE LABEL

USŁUGI

IT

Dla wysokiej skuteczności produktów

Dla efektywności produkcji

Dla przyciągnięcia uwagi klientów

Dla bezpieczeństwa produktów

Dla terminowej i bezpiecznej dostawy produktów

Dla realizacji pomysłów związanych z marką własną

Dla bezproblemowej realizacji wszystkich przedsięwzięć

Dla usprawnienia pracy zakładu produkcyjnego

http://pcidays.pl/dla-wystawcow/sponsor-oferta/
https://pcidays.pl/wp-content/uploads/2020/11/o-targach-pci-days_771.pdf
https://pcidays.pl/wp-content/uploads/2020/11/o-targach-pci-days_771.pdf
https://pcidays.pl/wp-content/uploads/2020/11/o-targach-pci-days_771.pdf
https://pcidays.pl/wp-content/uploads/2020/07/o-targach-pci-days_979.pdf

