
 

2015 TAIPEI AMPA & AutoTronics Taipei 
Najbardziej profesjonalne i kompleksowe targi motoryzacyjne w Azji! 

 

W imieniu organizatora, TAITRA* mamy przyjemność zaprosić Państwa na targi motoryzacyjne 5-w-1: 

Taipei AMPA, AutoTronics, Motorcycle Taiwan, EV Taiwan oraz Tuning and Car Care Taiwan Show 

odbędą się razem w Tajpej w dniach 8-11 kwietnia 2015. Wizyta na targach AMPA, które w zeszłym 

roku przyciągnęły ponad 4000 wystawców oraz 8000 profesjonalnych nabywców z 130 krajów na 

całym świecie, w tym Tajwanu, jest doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów 

biznesowych oraz dokonania zakupów. Organizator przygotował uroczystość wręczenia nagród dla 

innowacyjnych produktów, spotkania biznesowe jeden na jeden, seminaria branżowe, wystawy dla 

samochodów tuningowanych oraz wiele innych atrakcji. Czekamy na Państwa wizytę! 

 

���� 5 w 1:   TAIPEI AMPA 2015:  www.taipeiampa.com.tw  

Autotronics Taipei: www.autotronics.com.tw 

    EV TAIWAN: www.evtaiwan.com.tw 

    Car Care & Tuning Taiwan: www.taiwantuning.tw 

    MOTORCYCLE TAIWAN: www.motorcycletaiwan.com.tw 

���� Termin:   8-11 kwietnia 2015    

���� Miejsce:   Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall     

TWTC Exhibition Hall 1 A Area  

���� Wystawcy:   4,000 stoisk / 60,000 m
2
 

���� Odwiedzający:  50,868 osób 

���� Produkty:   Części i akcesoria samochodowe, produkty do tuningu i restylingu  

Układ jezdny i części do silników 

Ramy i inne części samochodowe, naprawa oraz serwis  

Komponenty elektroniki samochodowej i samochodowe produkty elektroniczne 

���� Organizator:   Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)  
Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association (TEEMA) 

UWAGA:     

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem firmy, które zamierzają odwiedzić nasze targi. Udzielamy informacji pomocnych przy organizacji 

wyjazdu oraz dokonujemy rejestracji, dzięki której gość otrzyma przed targami darmowe materiały promocyjne oraz wejściówkę na targi. 

Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w całorocznym programie Spotkań Handlowych Online (wideokonferencje) z firmami tajwańskimi,  

w którym oferowana jest bezpłatna pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich partnerów handlowych na Tajwanie uwzględniając indywidualne 

wymagania klienta.  

Kontakt: Sandra Piotrowska; sandra@ttcw.it.pl, tel.(48-22) 370-52-14 

 

 

Taiwan Trade Center Warsaw                                              ul. Emilii Plater 53, p. 17 
                                                                                                           00-113  Warszawa 

 A TAITRA’s Worldwide Network                                                tel.: (48-22) 370-52-10~14 

                                                              e-mail: warsaw@taitra.org.tw 

                                                                                          http://warsaw.taiwantrade.com.tw 

 

*TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) - niedochodowa organizacja na Tajwanie sponsorowana przez rząd tajwański  

i stowarzyszenia handlowe, której zadaniem jest wspieranie wymiany handlowej Tajwanu z krajami na całym świecie, pomoc w organizowaniu 

targów, misji i innych imprez handlowych www.taitra.org.tw  


