PCI Days 2022
Dwie branże w jednym miejscu – zainspiruj się
www.pcidays.pl

PCI Days to jedyne w Polsce międzynarodowe targi B2B łączące branżę farmaceutyczną i
kosmetyczną. Targi te to wyjątkowa okazja do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i
nowościami produktowymi. Powstały one aby integrować dostawców z producentami leków i
kosmetyków. Stwarzają niepowtarzalną okazję na zaprezentowanie oferty oraz nawiązanie cennych
kontaktów biznesowych.

Odwiedzającymi nasze targi są przedstawiciele zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych:
kierownicy działu badań i rozwoju, szefowie działów kontroli jakości, kierownicy laboratoriów,
technolodzy, szefowie działu zaopatrzenia, szefowie działu utrzymania ruchu, decydenci, inżynierzy
procesów, kierownicy działu planowania produkcji, szefowie działu pakowania, decydenci w działach
zakupów, przedstawiciele instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży. W sumie odwiedziło nas ponad
1200 osób w tym ok.100 zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych znanych w branży od lat jak
również nowo powstałych.
Sprawdź kto odwiedził poprzednie edycje:
https://pcidays.pl/wp-content/uploads/2022/01/odwiedzajacy-targi_658.pdf

Trendy i inspiracje
Nieodłącznym elementem Targów PCI Days będą 2 strefy Inspiracji, w których odbędą się
specjalistyczne i inspirujące wykłady, poprowadzone przez ekspertów z zakładów farmaceutycznych i
kosmetycznych. Dzięki różnorodnym tematom każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie.

Bezpośrednio na stoiskach będzie możliwość zapoznania się z szerokim portfolio produktów i usług
oferowanych przez wystawców. Stoiska stanowić będą platformę do budowania bezpośrednich
relacji oraz czerpania inspiracji między innymi w takich obszarach jak:

Podczas targów odbędzie się:


Farmaceutyczna Strefa Inspiracji oraz Kosmetyczna Strefa Inspiracji - liczne wykłady
merytoryczne w Farmaceutycznej i Kosmetycznej Strefie Inspiracji dotyczące trendów,
prognoz i rozwiązań



Warsztaty dla zakupowców dedykowane obu branżom



Konferencja ,,Be Inspired Nowości Surowcowe 2022/2023"skierowana dla branży
kosmetycznej - producenci i dostawcy surowców zaprezentują swoje nowości w formie
krótkiego wystąpienia.



Konferencję mikrobiologiczna - będzie szczególnie zadedykowana pracownikom
laboratoriów i działów R&D oraz wszystkim innym zainteresowanym gościom.

PCI Days – bezpieczeństwo przede wszystkim
Starając się dopasować do nowej rzeczywistości i obowiązujących zasad, opracowaliśmy
rozwiązania, dzięki którym targi będą nie tylko owocne, ale przede wszystkim bezpieczne!
Mowa tu o nowo zaprojektowanym układzie stoisk, większej powierzchni
wystawienniczej, poszerzeniu ciągów komunikacyjnych, stale wentylowanej hali, środkach
dezynfekujących znajdujących się w całym obiekcie, odrębnym wejściu i wyjściu,
obowiązkowej rejestracji każdego uczestnika, dzięki której wiemy, kto jest na targach,
kontrolowanej liczbie uczestników oraz ile jednocześnie osób znajduje się w hali. To
wszystko sprawi, że targi będą w pełni bezpieczne!

Jesteśmy przekonani, że Targi PCI Days 2022 będą stanowić odpowiedź na
najważniejsze potrzeby i wyzwania Twojego zakładu produkcyjnego.
Targi odbędą się 22-23 czerwca 2022 r. w Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14
w Warszawie.

Zapraszamy!

