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Warszawa, 12 grudnia 2014

Szanowni Państwo,
Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipei, przedstawicielstwo Tajwanu w Polsce, ma
przyjemność po raz kolejny poinformować o Międzynarodowych Targach Części i
Akcesoriów Samochodowych, Taipei International Auto Parts & Accessories Show
(AMPA), które odbędą się w terminie 8 - 11kwietnia 2015 roku w Taipei..
Główne grupy wystawianych produktów to części i karoserie samochodowe, części
silników oraz osprzęt, części do pojazdów elektrycznych, układy hamulcowe, układy
chłodzenia, układy sterowania, układy zawieszenia, układy wydechowe, oświetlenie,
koła, opony, części gumowe oraz z tworzyw sztucznych, części elektryczne,
oprzyrządowanie, narzędzia i wyposażenie, klimatyzacja, zabezpieczenia, kosmetyka
samochodowa oraz wiele innych.
Edycja targów Taipei International Auto Parts & Accessories Show 2014 odniosła duży
sukces goszcząc 993 wystawców i 50,868 zwiedzających. W roku 2015 w odpowiedzi
na oczekiwania wystawców organizatorzy targów stworzyli specjalną ofertę udziału w
targach
szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej
http://www.taipeiampa.com.tw/oraz w załączonym folderze reklamowym.
Firmy z roczną sprzedażą powyżej 0.3 mln USD mogą ubiegać się o refundację pobytu
w hotelu (pokój 1 oS.,max.4 noce w okresie 7-11 kwietnia), firmy ze sprzedażą od 5
mln USD wzwyż mogą ubiegać się o dofinansowanie w postaci refundacji pobytu w
hotelu lub 1 biletu lotniczego klasy ekonomicznej w obie strony na trasie
PL-TW-PL.Dla tych firm będą organizowane spotkania handlowe. Dla dużych firm (z
roczną sprzedażą od 50 mln USD) będą organizowanie spotkania handlowe pod
indywidualnym kontem i tu przewidziana jest refundacja zarówno pobytu w hotelu jak i
biletu lotniczego. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, gdyż liczba
przydzielanych subsydiów jest bardzo ograniczona. W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt z naszym biurem w Warszawie, pod nr tel. (22) 213 00 72
lub wysyłając e-mail naadres:n.sajko@taiwan.net.pl
Z poważaniem,

Natalia Sajko-Kubęś
Dział Gospodarczy
Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipei w Polsce
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