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stanowisko b24
biosan

S

tanowisko marki Biosan.
Zaprezentowaliśmy tam
szeroką gamę urządzeń
dostępnych w naszej
ofercie produktowej.

Wszystkie urządzenia można było
obejrzeć z bliska, dotknąć i
wypróbować. Nasi specjaliści udzielali
szczegółowych informacji
technicznych i cenowych.
na górze: tablica
informująca
i drogowskazy,

Na stanowisku można było otrzymać
nasze najnowsze gazetki ofertowe
przygotowane na rok 2018. Goście
otrzymywali również nasze kalendarze
i zbiorczy katalog ofertowy.

na środku:
stanowisko biosan,
na dole: kubek z
hasłem:
“Wyposażymy Twoje
laboratorium*
*...ale najpierw
kawa”

Na każdym stanowisku naszej alei
ustawione drogowskazy wskazywały
drogę do najważniejszych produktów
prezentowanych w Alei Biogenetu.
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stanowisko c15
ﬁto

na górze:
drogowskaz FITO
i panele
oświetleniowe,

F

po prawej: panele
oświetleniowe
i komora
fitotronowa,

ito czyli nasza marka urządzeń do
hodowli roślin pokazywała najlepsze
produkty z oferty. Komora fitotronowa
ukazywała swoje wnętrze połyskujące
stalą nierdzewną z grą świateł

przystosowanych do hodowli roślinnych. Każdy z
odwiedzających mógł zajrzeć do środka i zobaczyć
pełną gamę możliwości naszych paneli świetlnych LED.
Dodatkowo nasi goście byli obdarowywani zbożami
wyhodowanymi w naszych komorach. Na Święta
Wielkanocne – jak znalazł!
Na stanowisku można było również skorzystać
z ekranu dotykowego i dzięki niemu sprawdzić
najnowszą ofertę naszych marek.
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na dole: szerokie
ujęcie stoiska

komora
fitotronowa na
stanowisku Fito.
W środku zboże,
które
rozdawaliśmy w
prezencie
odwiedzającym
nasze stanowisko
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stanowisko c16
daihan

D

aihan to kolejna
marka
prezentowana
w naszej alei
Biogenetu. Na

tym stoisku odwiedzający mogli
obejrzeć najnowsze zamrażarki
niskotemperaturowe firmy
Daihan. Goście mieli szansę
zapoznać się na żywo z
działaniem systemu SmartLab
w który wyposażone są
urządzenia Daihan. Każdy na
swoim smartfonie mógł
zobaczyć aktualny stan
urządzeń jak również
zaznajomić się z komunikatami,
które zamrażarki wysyłały w
czasie rzeczywistym.

stanowisko b25
biogenet

na górze:
stanowisko
marki Daihan,
na dole:
stanowisko
z kawą

N

a naszym stanowisku firmowym
Biogenet, każdy z gości mógł
odpocząć na wygodnych pufach z
filiżanką gorącej kawy, której u nas
zabraknąć nie mogło.
Przy kawie można było
porozmawiać o wszystkich
prezentowanych urządzeniach i
akcesoriach laboratoryjnych.
Z przyjemnością spędziliśmy z
Państwem czas na tegorocznych
targach, pokazując najlepsze
produkty i usługi. Wszystkim,
którzy nas odwiedzili serdecznie
dziękujemy!
Do zobaczenia na kolejnych
targach, konferencjach i
spotkaniach : )
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DO ZO BAC ZE NIA :)

