
INDYWIDUALNA 
ZABUDOWA TARGOWA

Jeśli chcesz wyróżnić się z tłumu, 
upewnij się, że zostaniesz zapamiętany 
z właściwych powodów.

Regina Brett



Szanowni Państwo,

EXPO PROPERTY BIS S.C. jest dynamicznie rozwijającą się od blisko dekady firmą, której głównym filarem jest 
kompleksowa obsługa targowa. Jako organizator przeprowadzonych z ogromnym sukcesem blisko 100 imprez 

targowych, odbywających się w największych miastach w Polsce poszerzyliśmy naszą ofertę o indywidualną                
zabudowę targową. Oferujemy stoiska z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb Klienta oraz montażem i 
demontażem.

W swojej ofercie posiadamy stoiska w następujących systemach:

New Design Cube New Design
Ramcube 200

Expo Frame



New Design Cube



New Design Cube

Jeden z najbardziej ekskluzywnych systemów 

wystawienniczych dostępnych obecnie na rynku.

To doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy, która chce 
się wyróżniać na branżowym evencie. Na tle innych     
systemów odznacza się wypełnieniem z tkaniny 
tekstylnej przepuszczającej światło ze wszystkich 
stron ścianki. 

Dzięki unikatowemu oświetleniu od wewnątrz,                  
przyciąga wzrok i skupia uwagę klientów.



New Design Cube

Na załączonej poniżej wizualizacji stoisko ma 16 m  i składa się           

z 2 ścianek o wymiarach 4000 mm x 3000 mm x 500 mm, gdzie 

pierwsza wartość to długość, druga wysokość, a trzecia szerokość 

ścianki. 

Cena wynajmu stoiska wraz z wyposażeniem widocznym na 

zdjęciu oraz montażem i demontażem ok. 9 000 zł netto* 

(Cena może ulec zmianie w zależności od indywidualnych składowych zamówienia)
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New Design 
Ramcube 200



New Design 
Ramcube 200

Nowoczesny system wystawienniczy służący do 
budowy dwustronnie podświetlanych ram alumi-
niowych o szerokości 200mm. 

Pozwala on stworzyć prosty a zarazem nowoczesny 
wygląd stoiska targowego. Ramy można łączyć ze 
sobą w dowolny sposób tworząc ciekawe dla oka 
widowisko. 

Wielkość poszczególnych ram dostosowana jest do 
indywidualnych potrzeb klienta.



New Design 
Ramcube 200

Na załączonej poniżej wizualizacji stoisko ma 15m  i składa się                   

z 2 ścianek wykonanych z aluminiowych profili o szerokości 

200mm. Pierwsza z nich ma wymiary 2000mmx3000mmx200mm 

oraz druga 3000mmx2000mmx200mm gdzie pierwsza wartość to

długość, druga wysokość, a trzecia głębokość ścianki.

Wypełnienie wykonane jest z tkaniny tekstylnej dwustronnie pod-

świetlanej. Ścianki można dowolnie ze sobą łączyć w zależności od

potrzeb. Cena wynajmu stoiska wraz z wyposażeniem widocznym 

na zdjęciu oraz montażem i demontażem ok. 8 000 zł netto* 

(Cena może ulec zmianie w zależności od indywidualnych składowych zamówienia)
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Expo Frame



EXPO FRAME to najbardziej nowoczesny na rynku 

modułowy system z możliwością ciągłej modyfikacji. 

Jego główną zaletą jest prosta konstrukcja oparta na 
aluminiowych ramkach, których łączenie w różny 
sposób powoduje, że budowane konstrukcje mogą 
przybierać najrozmaitsze kształty.

Expo Frame



Główną zaletą systemu EXPO FRAME jest szybki, intuicyjny 

montaż i możliwość stworzenia za każdym razem innego stoiska               

z tych samych komponentów.

Wypełnienie ramek stanowi nadruk na płycie pcv lub na materiale 

tekstylnym. Poniższe wizualizacje pokazują nieograniczone                  

możliwości tego systemu. 

Wycena indywidualna.

Expo Frame



Wypełnienie ramek stanowi nadruk na płycie pcv lub na materiale 

tekstylnym. Poniższe wizualizacje pokazują nieograniczone                  

możliwości tego systemu. 

Wycena indywidualna.



DZIĘKUJEMY 
ZA ZAPOZNANIE SIĘ 
Z NASZĄ OFERTĄ. 

Ma ona charakter jedynie poglądowy – 
jesteśmy otwarci na wizję naszych Klientów.



mobile: +48 792 772 230

e-mail: organizacja@expoproperty.pl

 

EXPO PROPERTY BIS

Al. Chruściela 42a
04-401 Warszawa

www.expoproperty.pl


