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Hawle na Targach
Wod-Kan 2017
w Bydgoszczy
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów
i Kanalizacji Wod-Kan 2017 obchodziły w tym roku jubileusz
XXV-lecia istnienia, podobnie jak ich organizator, czyli Izba
Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

W tak wyjątkowych okolicznościach

konanie swojego stoiska targowego.

Hawle, mieli możliwość zapoznania się

Fabryka Armatury Hawle przez trzy

Hasło „NOWY WYMIAR” widoczne

z nią dzięki prezentowanemu materia-

dni gościła na swoim stoisku klientów,

z każdej strony, dawało do zrozumie-

łowi filmowemu. Można było obejrzeć

przedstawicieli branży wodociągowej,

nia, jak szeroki zakres ma oferta firmy,

etapy procesu produkcyjnego, a także

projektantów oraz reprezentantów firm

począwszy od armatury do przyłączy

zaobserwować, jak powstaje gotowy

wykonawczych.

domowych, promowanej w tym roku

produkt i jak funkcjonuje nasza logistyka

Początek 2017 r. był dla Hawle szcze-

bardzo intensywnie przez różnorodne

oraz cały zespół. Dla tych, którzy nie

gólnie udany. Poszerzenie w ubiegłym

akcje marketingowe, a skończywszy

odwiedzili jeszcze naszej fabryki, było

roku oferty produktowej o całkiem nową

na łącznikach firmy Nova Siria, człon-

to bardzo ciekawe doświadczenie.

grupę produktów oraz intensywna pro-

ka grupy Hawle. Eksponowany łącznik

mocja wyrobów z bieżącej oferty przy-

rurowy o ponad dwumetrowej średnicy

nosi owoce – zainteresowanie ofertą

pobudzał wyobraźnię odwiedzających

Hawle jest znaczne, co można było odczuć

oraz stanowił namiastkę możliwości

Oprócz atrakcji związanych z ofertą

podczas tegorocznej imprezy wysta-

produkcyjnych przedsiębiorstwa Nova

Hawle, goście mieli możliwość uczest-

wienniczej. Tylko pierwszego dnia targi

Siria. W jego ofercie znajduje się cała

niczenia w części mniej oficjalnej. Nad

odwiedziło ponad 3000 osób, z czego

gama łączników niezabezpieczonych

kubkami smakowymi odwiedzających

znaczna część przybyła na nasze stoisko.

oraz zabezpieczonych przed wysunięciem

stoisko czuwali bariści, którzy serwo-

oraz złącza naprawcze, umożliwiające

wali kawę z iście włoskim akcentem.

dokonanie napraw rurociągu bez ko-

Podawany napój, wzbogacony smakami

Nowy wymiar Hawle

Włoski akcent

nieczności odcinania przepływu. Goście,

rozmaitych syropów, oraz okraszony

Od kilku lat Hawle stawia na minima-

którzy chcieli dowiedzieć się czegoś

efektami wizualnymi w postaci wzor-

listyczne, a zarazem nowoczesne wy-

więcej o technologii stosowanej przez

ków tworzonych przez specjalistów
w tej dziedzinie, smakował naprawdę
wyjątkowo.
Udział w tegorocznych Targach Wod-Kan firma Hawle może uznać za udany. Ciekawie i niebanalnie urządzone
stoisko, tłumy odwiedzających je gości
oraz nagroda przyznana za najciekawszą
ekspozycję na targach mówią same za
siebie. Niezmiernie cieszymy się z możliwości uczestnictwa w tej wyjątkowej
imprezie i życzymy sobie, abyśmy w kolejnych latach również mogli spędzić
z Państwem czas.
Radosław Szeinig
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