MT TSL i Warsaw Bus – TARGI DLA PROFESJONALISTÓW
II edycja Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki 2018 to impreza, w której weźmie
udział tysiące profesjonalistów związanych z szeroko rozumianą branżą: producenci, dystrybutorzy i
importerzy. Odbywające się równolegle targi Warsaw Bus 2018 już po raz trzeci będą miejscem
spotkań czołowych przedstawicieli instytucji, organizacji i firm zajmujących się transportem
publicznym. Wydarzenia odbędą się równolegle w dniach 21-23 marca 2018 r. w największym w
Europie Środkowej Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo, w warszawskim Nadarzynie.
Ubiegłoroczne edycje Warsaw Bus i MT TSL okazały się sukcesem biznesowym i frekwencyjnym. Na
powierzchni 40 tys. m2, swoją ofertę zaprezentowało łącznie 134 wystawców z Polski i zagranicy, a
wydarzenie przyciągnęło łącznie 7880 branżowych zwiedzających.
Podczas Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki 2018 swoją ofertę zaprezentują
producenci, dystrybutorzy i importerzy: aut ciężarowych, naczep i przyczep, części zamiennych,
wyposażenia, akcesoriów, opon, smarów, płynów eksploatacyjnych, systemów telemetrycznych, sieci
serwisów, kart paliwowych i oprogramowania dla transportu, operatorzy giełd ładunków, przewoźnicy
drogowi, dostawcy usług prawnych, brokerskich i ubezpieczeniowych, a także centra logistyczne i
dystrybucyjne oraz powierzchnie magazynowe. Tegoroczne targi zostaną poszerzone o nowe strefy
tematyczne i salony branżowe. Podczas MT TSL swoją ofertę zaprezentują wystawcy nie tylko z Polski,
ale również z Chin, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.
Ponownie na targach zaprezentują się agencje personalne oraz agencje pośrednictwa pracy, które
pomogą swoją wiedzą w aspekcie doradztwa personalnego oraz prawa pracy zarówno pracodawcom
jak i potencjalnym pracownikom.
3 dzień Targów – 23 marca (piątek) poświęcony zostanie szkołom branżowym o specjalizacji transport,
spedycja i logistyka. Swoją ofertę dydaktyczną zaprezentują uczelnie wyższe m.in. Politechnika
Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna, a profesjonalni doradcy pomogą napisać CV i list
motywacyjny.
Targi Warsaw Bus 2018 będą miejscem spotkań czołowych przedstawicieli instytucji i organizacji
zajmujących się transportem publicznym, producentów pojazdów, części i wyposażenia, systemów
biletowych, infrastruktury przystankowej oraz najnowszych systemów informatycznych z
przedstawicielami firm poszukującymi najlepszych rozwiązań technologicznych. Tegoroczne
przedsięwzięcie rozszerzone zostanie o salon transportu szynowego miejskiego i podmiejskiego
– Warsaw Rail. Kolejną targów będzie salon przewoźników turystycznych – Warsaw Coach.
Targom towarzyszą liczne branżowe seminaria i konferencje. Podczas jednego z nich ponad 1000
dzieci w Miasteczku Bezpieczeństwa Drogowego będzie uczyło się zasad bezpiecznej podróży i
poruszania się po drodze, podczas gdy grono specjalistów z instytucji publicznych, uczelni oraz firm
będzie dyskutowało o możliwych sposobach poprawy bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym – oba
wydarzenia po raz pierwszy w Polsce organizują wspólnie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
oraz Ptak Warsaw Expo. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP pani
Agata Kornhauser–Duda.
W strefach Business Caffe na obu imprezach targowych odbędą się konferencje i spotkania branżowe.
Informacja elektroniczna dostępna na stronie: mttsl.pl i warsawbusexpo.eu

