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Solidna jakość i tradycja
Targi EuroLab są aktualnie w Polsce jedynym wydarzeniem targowym dla branży laboratoryjnej, które
odbywa się już od jedenastu lat. Kilkunastoletnia tradycja, współpraca najważniejszych ośrodków
naukowo-badawczych oraz wsparcie Rady Programowej złożonej z wybitnych specjalistów, to
gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego targów oraz wydarzeń im towarzyszących.

Na Targach EuroLab warto być
 kontakt z najcenniejszymi grupami odbiorców
 biznesowe i naukowe spotkania
 mierzalne efekty uczestnictwa
 dobra jakość usług świadczonych wystawcom
 doskonałe miejsce na prezentację nowości produktowych
 wysoki poziom merytoryczny
 uporządkowane sektory tematyczne (analityka chemiczna, Life Science, metrologia)
 wysokiej rangi konkursy na najlepszą ofertę

Właściwi odbiorcy
Na Targach EuroLab można jednocześnie dotrzeć do przedstawicieli:


laboratoriów przemysłowych i działów kontroli jakości z branży:

- chemicznej
- spożywczej
- farmaceutycznej
- kosmetycznej
- budowlano-drogowej, petrochemicznej, motoryzacyjnej
- biotechnologicznej

- metrologicznej


laboratoriów analitycznych, medycznych i szpitalnych



laboratoriów ochrony środowiska, inspektoratów ochrony środowiska



laboratoriów celnych i kryminalistycznych



zakładów uzdatniania wody



stacji sanitarno-epidemiologicznych



inspektoratów weterynaryjnych i laboratoriów weterynaryjnych



Państwowego Zakładu Higieny



instytucji i placówek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych

Olbrzymie możliwości
Targi odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska – najnowocześniejszym kompleksie
halowo-konferencyjnym w stolicy:


klimatyzowana hala wystawiennicza



powierzchnia stwarzająca duże możliwości aranżacji



nowocześnie wyposażone sale konferencyjne



dojazd trzema rodzajami środków transportu (pociąg, samochód, komunikacja miejska)

EuroLab z roku 2009 w porównaniu do roku 2008


4% wzrost liczby wystawców



6,5% wzrost powierzchni



2,5% wzrost liczby zwiedzających
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Patronat Honorowy
prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk

Współpraca merytoryczna


Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego



Komitet Chemii Analitycznej PAN



Centrum Badań Ekologicznych PAN



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy



Polskie Centrum Akredytacji



Polska Federacja Biotechnologii



Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych



Główny Urząd Miar



Wojskowe Centrum Metrologii Ministerstwa Obrony Narodowej



Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji

Stopka teleadresowa

