Przyjdź i wesprzyj lokalny biznes!

Chcesz wesprzeć wielkopolskich przedsiębiorców? A może sam/-a prowadzisz działalność gospodarczą
i chcesz dotrzeć do nowych klientów? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK", to znaczy, że to wydarzenie
jest dla Ciebie.
W ostatni weekend sierpnia na Międzynarodowych Targach Poznańskich swoją ofertę zaprezentują lokalne firmy. Wydarzenie
TARGI DAJĄ WIĘCEJ dla Poznania będzie doskonałą okazją do odkrycia przedsiębiorstw z najbliższego i nieco dalszego
sąsiedztwa. W programie także darmowe szkolenia i doradztwo dla każdego, kto prowadzi własny biznes lub chce podnieść
swoje kompetencje.
W ramach TARGI DAJĄ WIĘCEJ dla Poznania odbędą się nieodpłatne szkolenia, dzięki którym poznasz zasady tworzenia
kampanii Google Ads, podstawy SEO oraz nauczysz się wybierać cele reklamowe i tworzyć grupy odbiorców w Facebook Ads.
Zapisy: marzena.paduch@grupamtp.pl
W programie także prelekcje i doradztwo marketingowo-sprzedażowe. Sprawdź szczegóły!
Poznań dla pszczół
W ramach wydarzenia nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. Dzieci, pod okiem specjalistów z IDEA EXPO,
samodzielnie wykonają bezpieczne i komfortowe domki dla pszczół i innych pożytecznych owadów zapylających rośliny.
Warsztaty odbędą się w niedzielę, 30 sierpnia w godzinach 11:00-13:00 w ogrodzie letnim przy Poznań Congress Center i będą
realizowane w ramach programu "Poznań dla pszczół".
Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zgłoś swoją firmę lub przyjdź i poznaj lokalnych przedsiębiorców!
Kontakt ws. stoiska: hanna.pieczynska@grupamtp.pl, +48 539 190 077
Kontakt ws. szkoleń: marzena.paduch@grupamtp.pl, +48 532 469 668
Inicjatorem akcji TARGI DAJĄ WIĘCEJ dla Poznania jest Grupa MTP, we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego.
Partnerami są Poznań Biznes Partner i Powiat Poznański, a patronami honorowymi Prezydent Miasta Poznania i Starosta
Poznański. Patronat medialny: Radio Poznań, MC Radio.

BEZPŁATNE ZAPROSZENIE
PROGRAM WYDARZEŃ
Administratorem Państwa danych osobowych w związku z przesyłaniem newslettera są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP"). Podstawą przetwarzania Państwa danych
osobowych w związku z przesyłaniem newslettera jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo
przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez MTP znajduje się TUTAJ.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać newslettera od MTP prosimy kliknąć TUTAJ.
Made with ❤ in Grupa MTP

