HOTEL SHOW DUBAI
31 maja – 2 czerwca 2021
Dubai World Trade Center
Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link Sp. z o. o., wyłączny przedstawiciel The Hotel Show Dubai w Polsce, serdecznie zapraszają przedsiębiorców
do udziału w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas edycji 2021.
Polska została partnerem strategicznym The Hotel Show Dubai 2021, a swoje uczestnictwo zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP
W związku z ogromną ilością planowanych projektów hotelowych w regionie a także międzynarodowych wydarzeń, takich jak EXPO2020 i innych które będą miały miejsce
na Bliskim Wschodzie w latach 2021 – 2022 edycja 2021 zapowiada się jeszcze bardziej interesująco! Wydarzenie odwiedzają m.in. właściciele hoteli i sieci hoteli,
przedstawiciele najwyższych władz w ZEA i poszczególnych Emiratów, architekci, projektanci wnętrz, szefowie kuchni, kierownicy ds. wyposażenia, managerowie
restauracji.
Hotel Show Dubai to najdłużej działająca i najbardziej prestiżowa w Regionie
platforma kojarząca dostawców i odbiorców wszelkich rozwiązań dla hoteli,
począwszy od planowania i budowy, poprzez kompleksowe wyposażenie (m.in.
pokoje /meble, podłogi, ceramika, pościele, oświetlenie, dekoracje/, łazienki,
powierzchnie wspólne, restauracje i kawiarnie /w tym np. zastawy stołowe,
szkło, sztućce/, recepcje, strefy SPA, strefy basenów, strefy rekreacji, sale
konferencyjne, przestrzenie zewnętrzne – parkingi, ogródki, restauracje, oraz
rozwiązania wspierające działalność operacyjną (w tym rozwiązania IT).

W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w ramach poddziałania 3.3.2
„Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” PO IR,
został opracowany program promocji o charakterze ogólnym adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP,
z którego możecie Państwo skorzystać i w ramach którego jest możliwość uzyskania dofinansowania udziału w
MT Hotel Show Dubai : https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/program-promocji-expo-2020
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Polska partnerem strategicznym targów
•

Udział Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
•

•

Targi 5 miesięcy przed inauguracją EXPO2020 Dubai
Pawilon Krajowej Izby Gospodarczej i MK Business Link

Powierzchnia Polskiego Pawilonu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i MK
Business Link - 50 m2 będzie współdzielona przez 7 firm.
Zabudowa wykonana zostanie według specjalnego projektu z uwzględnieniem sugestii
wystawców.
Każdy Wystawca w ramach swojego udziału w 50-cio metrowym Polskim Pawilonie będzie
miał możliwość promocji swojej oferty, ekspozycji swojego logotypu oraz materiałów
marketingowych, bezpośredniej prezentacji swojego produktu i rozwiązań potencjalnym
partnerom, skorzystania z wybranych targowych narzędzi marketingowych i promocyjnych.
Istnieje także możliwość zorganizowania dla Państwa indywidualnego stoiska targowego
poza wspólnym pawilonem
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