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Pozvánka na bezplatný zájezd na veletrh  
Drema/Furnica/Sofab  

ve dnech 12.-14. 9. 2017. 
 

v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje česko-polského pohraničí”, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  

Česká republika – Polsko 2014-2020. 

 

 

 
Vážení budoucí účastnici zájezdu, 
 

Hospodářská komora "Slezsko" vás ráda zve k účasti v bezplatným zájezdu na Mezinárodní veletrh strojů a 
nástrojů pro dřevařský a nábytkářský průmysl - Drema. 

Ve dnech 12. až 14. záři 2017 v polské Poznání se bude konat 33. setkání zástupců dřevařského a nábytkářského 
oboru, aby vytvářet podobu trhu a hledat nové směry vývoje. Příležitost k toho typu aktivitám a mobilizaci 
dřevařského prostředí se vyskytuje jen jednou za rok, a to během Mezinárodního veletrhu strojů a nástrojů pro 
dřevařský a nábytkářský průmysl - Drema. 

O prestiži této veletržní akce svědčí skutečnost, že se koná pouze v Polsku a patří mezi několik události z toho 
odvětví na světě zasvícených Evropské sdružení výrobců strojů na obrábění dřeva EUMABOIS. 
 
Akce, které zahrnuje program zájezdu: 

- Mezinárodní veletrh strojů a nástrojů pro dřevařský a nábytkářský průmysl Drema. 

- Mezinárodní veletrh Komponentů na výrobu nábytku FURNICA  

- Mezinárodní veletrh Čalounických materiálů a komponentů na výrobu čalouněného nábytku SoFab 
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Program zájezdu (rámcový program): 

12.09.2017 (úterý) 

07.00 hod. – sraz na parkovišti u sídla Hospodářské komory „Slezsko” (v Opolí, ul. Ozimska 184, Polsko) 
07.15 hod. – odjezd do Poznaně 
12.15 hod. – příjezd do Poznaně. Prohlídka veletržních hal Drema/Furnica/Sofab 
17.00 hod. – sraz účastníků u autobusu a přesun do hotelu 
17.30 hod. – ubytování v hotelu 
19.00 hod. – společná večeře 

13.09.2017 (středa) 

07.00-8.30 hod. – snídaně 
08.30 hod. – sraz u autobusu a přesun na veletrh 
09.00 – 17.00 hod. – Pokračování v prohlídce hal Drema/Furnica/Sofab 
17.30 hod. – ubytování v hotelu 
19.00 hod. – společná večeře 

14.09.2017 (čtvrtek) 

07.00-8.00 – snídaně 
08.15 – odhlášení z hotelu 
08.30 – sraz u autobusu a přesun na veletrh 
09.00 – 12.00 – Pokračování v prohlídce veletržních hal Drema/Furnica/Sofab 
12.15 – sraz  
12.45 – 13.45 – společný oběd 
13.45 – sraz 
14.00 – odjezd zpátky směrem do Opolí 
 
 
Lokalita veletrhu:  
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Głogowska 14, Poznan, Polsko  
web: www.mtp.pl, 
 
šatna v areálu veletrhu: 
Poplatek: 2 PLN vrchní oděv / 5 PLN zavazadlo 
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V rámci veletrhu bude také pořádán  
 

Národní nábytkářský kongres  
„Polský nábytek – Konkurenceschopné Polsko”,  

aneb Jak zůstat evropskou jedničkou? 
 

10.00 – 10.15 Registrace návštěvníků; 
10.15 – 10.20 uvítaní návštěvníků, úvod; 
10.20 – 10.30 Polský nábytek v roce 2030; 
10.30 – 11.15 Robotizace průmyslu – inovace v polském nábytkářském oboru; 
11.15 – 12.00 Procesní řízení a moje pracoviště v Schattdecor; 
12.30 – 13.15 E-commerce – způsob na inovativní styk se zákazníkem; 
12.30 – 13.15 Přestávka; 
13.15 – 14.00 Nový model zahraniční expanse. Propagace, investice, akvizice; 
14.00 – 14.45 Jak v nábytkářském oboru využit současné trendy ochrany zdraví? 
14.45 – 15.00 Shrnutí, poděkování. 

Drema/Furnica/SoFab Hala č. 11  

 
Pořadatel: OIGPM, MTP, PROMEDIA 

 

 
 
V rámci zájezdu zajišťujeme: 
- dopravu autobusem na úseku Opolí – Poznaň a Poznaň – Opolí 
- vstupenky na veletrh 
- 2 x ubytování (dvoulůžkové pokoje se snídaní) 
- občerstvení (3 x večeře) 
- pojištění 
- doprovod polsko-českého tlumočníka během zájezdu 

 
 


