O saptamana pana la evenimentul anului pentru industria maselor plastice.
Experti din strainatate vin la EXPO PLAST Sibiu
De pe 21 pana pe 24 noiembrie la Sibiu, in cadrul REDAL EXPO, are loc EXPO PLAST – cel mai mare
eveniment din Romania dedicat domeniului prelucrarii maselor plastice.
Experti de peste hotare vin sa ofere informatii importante la EXPO PLAST SIBIU
Editia 2017 EXPO PLAST se anunta una spectaculoasa, prin prisma brand-urilor reprezentate si a
conferintelor sustinute de experti de renume international, dar si din Romania.
In cele 20 de prezentari tehnice si workshop-uri se vor dezbate teme de actualitate si solutii tehnologice
avansate pentru eficientizarea productiei, care reflecta preocuparile actuale ale industriei. Se va discuta
aplicat despre tendintele industriei de mase plastice, vor fi aduse in prim-plan noutati si informatii
recente de specialitate intr-un schimb de idei sustinut de specialisti de referinta din domeniul maselor
plastice.
Conferintele sunt sustinute de reprezentanti ai unor companii de renume, precum: 2 Mila, Albis Plastic,
Artem Group, Bauer Kompressoren, Corepla Italia, Engel Injectie, Hitaro Plastic, Machines sau HSH
Chemie
Pentru
programul
complet
al
conferintelor
http://www.expoplast.ro/conferintele-expoplast.html
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EXPO PLAST SIBIU – principalele subiecte de interes
Timp de patru zile, intre 21 si 24 noiembrie 2017, EXPO PLAST SIBIU anunta:
-

Peste 180 de branduri internationale reprezentate de firmele participante
Demonstratii LIVE cu echipamente in functiune pe toata durata evenimentului
Discount-uri EXCLUSIVE oferite de companiile expozante doar pe durata EXPO PLAST
Structura participantilor la Expo Plast 2017 arata un interes sporit din partea expozantilor cu
materie prima si echipamente

Accesul la eveniment este gratuit pe baza preinregistrarii online sau inregistrarea in cadrul
evenimentului.
EXPO PLAST SIBIU pe scurt:
PROGRAMUL DE VIZITARE (21 - 24 noiembrie 2017):
21 - 23 noiembrie, zilnic intre orele 10:00 – 18:00 / 24 noiembrie, intre orele 10:00 – 16:00
REDAL EXPO SIBIU adresa: Str. Iohann Sebastian Bach nr. 4, Sibiu, Romania
Pentru mai multe detalii despre eveniment, accesati: www.expoplast.ro

