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że w 2014 roku Sico Polska
uzyskuje od Mimaki zgodę
na dystrybucję ekologicznych drukarek latexowych
Mimaki JV400 LX.
W ofercie Sico Polska
kierowanej na rynek druku
cyfrowego brakowało urządzeń solwentowych.
Profesjonalne działania,
indywidualne podejście do
klienta, rosnący udział w
rynku wszystko to sprawiło,
że Sico Polska zyskało zaufanie japońskiego partnera i
wsparcie do reprezentowania
Mimaki na terenie polskim
również w zakresie sprzedaży urządzeń do druku solwentowego.
Od dziś oferujemy Państwu: media do druku cyfrowego, atramenty sublimacyjne i solwentowe, drukarki
sublimacyjne i solwentowe,
plotery
drukująco-tnące,

plotery tnące, części zamienne oraz usługi serwisowe.
www.sico.pl

Nowa lokalizacja
RemaDays 2016
„Uwagi i sugestie kierowane w ostatnich latach zarówno przez wystawców,
jak i zwiedzających spowodowały, że jest nam szalenie
przyjemnie poinformować

43800L

Was, że w lutym 2016 roku
RemaDays Warsaw odbędzie się w nowym Centrum
Targowym Warsaw Expo w
Nadarzynie”, ogłosił z dniem
1 czerwca 2015 roku organizator imprezy – GJC Inter
Media Sp. z o.o. Nowa lokalizacja to nowe możliwości
dla wszystkich gości, zapewnia GJC.
Centrum Targowym Warsaw Expo to przede wszystkim najwyższy standard hal
targowych oraz bliskość
lotniska, pozwoli w pełni
wykorzystać potencjał targów również dla zwiedzających zza granicy. Ponadto
możliwości bezkolizyjnego
dojazdu (usytuowanie przy
autostradzie), około 25 min
od centrum Warszawy oraz
trzykrotnie większa liczba
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Zamiast 5 hal (jak dotychczas),
wszyscy wystawcy będą
mogli zaprezentować się na
jednej ogromnej hali, co polepszy komunikację ze zwiedzającymi i zagwarantuje
większy komfort funkcjonowania stoisk.
www.warsawexpo.eu
www.remadays.com

Gem. Set. Mecz!
Aby wygrywać w tenisie – i w każdej
innej aktywności – potrzebujesz partnera,
który Ci dorówna. Właśnie dlatego musisz
sprawić sobie koszulkę Gildan Performance®
Double Piqué Polo. Super lekka, jedwabista
koszulka double micro piqué (w 100%
z poliestru) natchnie Twoją grę świeżością, a
technologia AquaFX zapewni niespotykany
dotąd komfort i przewiewność. Cóż za
zgrabna sylwetka! Do wyboru 8 sportowych
kolorów i pełna rozmiarówka – nawet 2XL
dla kobiet (plus analogiczna wersja dla
mężczyzn). Ta koszulka to wszechstronna
wydajność, której było Ci trzeba.
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