
Włocławek' 8 grudnia 201 '1 r'

Referencje

Od czerwca dÓ października 2011 r' fifma Expo Pańne] sp. z o.o realizowała dla ZakładÓw
WytwÓrczych CHEKo sp' z o'o' projekt organizacji stoiska targowego na międzynarodowych targach
Wof|d Food Ukraine2011' które odbyły się 25-27 pafdziernjka 2011 r' w Kijowie.

Projekt obejmował komp|eksową obslugę W postaci; rejestfacji nasze,i firmy jako wystawcy
idÓpelnienia wszelklch formalności w tym fakresie, rezerwacji miejsca na stoisko' znalezienia
ikoordynacji pracy agrnĆ.ii graficznej i grupy montażowej W Kiiowie, ktÓre wykonały d|a nas stoisko,
zatrudnienia hostessy. rezerwacii hotelu i transferów'

Jestem bardzo zadowo|ona ze Współpracy z firmą EXpo Partner' Przedstawiciel firmy _ p- He|ena

Rajkowska. ktÓra obsługiwała naszą firmę' Wykazała się duŹym profes.iona|izmem i bardzo dobrą
organizacją pracy' Mofna powiedzieĆ' że jako k|ient by|iśmy prowadzeni za rękę we wszystkich
etapach rea|izacji pro.iektu' Pi|nowano za nas terminów. dokonywano drobnych tłumaczeń, dawano
praktyczne rady np. w zakresie budowy stoiska.

Jestem szÓfegÓ|nie zadowo|ona z wyglqdu naszego stoiska, ktÓre chociaŹ niewie|kie _ 12 m kw _

bardzo korzystnie wyrÓżniało się na tle takfe dużej konkurencii, a w rezu|tacie zostało przez naszych
goŚci bardzo dobrze ocenione i zapamiętane.

Gorąco po|ecam WspÓlpracę z firmą Expo Partner' W mojej opinii jest to So|idny pańner, ktÓremu

można bez obaw powierzyÓ organizacię wyjazdu na misję gospodarcfą na targi' czy tef wyJazdu

w charakteŻe Wystawcy z pelną obsługą organizacji stoiska targowego.
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Beata Bi|ińska

Manager ds. Komunikacji i Marketingu

Zakłady WytwÓrcze CHEKo sp, z o'o'
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