
Nie może Cię zabraknąć na ProfiAuto Show

Już za kilka dni – 4-5 czerwca 2016 – odbędą się targi ProfiAuto Show. To dobra 

okazja, by zapoznać się z aktualną ofertą producentów części motoryzacyjnych.

Od poprzedniej edycji, ProfiAuto Show odbywa się w nowoczesnej hali 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Mimo, że od Spodka – 
tradycyjnego miejsca organizacji ProfiAuto Show – dzieli ją dosłownie kilka kroków, 
jest to prawdziwy przeskok cywilizacyjny. Wysoka i doskonale oświetlona hala daje 
wystawcom europejskie warunki i dlatego, wyróżniające się indywidualnie 
zaprojektowaną zabudową, stoisko SKF będzie tam idealnie pasować. 

ProfiAuto Show będzie wspaniałą okazją, żeby zobaczyć nowe opakowania 
produktów SKF. Eksperci szwedzkiego producenta wyjaśnią w jaki sposób zmiana 
kartonowego pudełka może sprawić, że poprawie uległa dostępność części SKF 
także w sieci ProfiAuto i jakie nowoczesne rozwiązania wspierające pracę mechanika 
mogą się kryć w nowoczesnym designie opakowania. Pracownicy SKF z 
przyjemnością odpowiedzą także na pytania i wysłuchają uwag profesjonalistów 
branży motoryzacyjnej. Na przykładzie prezentowanych produktów eksperci SKF 
pokażą, co decyduje o najwyższej jakości części i dlaczego warsztatowców w Polsce 
po prostu nie stać na korzystanie z pozornie tańszych, ale niesprawdzonych 
rozwiązań. 

Stoisko SKF nosi numer 091. Targi są otwarte w godzinach 10-18 w sobotę, 4 
czerwca i 10-16 w niedzielę, 5 czerwca. Więcej informacji o programie wydarzenia 
na www.profiauto.pl/show.

Szczegółowych informacji udziela:

Dominik Kolbusz | Proautomotive Sp. z o.o.

Tel.: 0048 606 383 356 | e-mail: dominik.kolbusz@proautomotive.pl

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include 
technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in 
more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 
975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com   

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
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