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Rosyjski rynek farb w pigułce
PRZEMYSŁOWE TARGI LAKIERNICZE W MOSKWIE

REDAKC JA
redakcja@lakiernictwo.net

W Moskwie (Rosja) zakończyły się kolejne targi związane z przemysłową obróbką powierzchni
i lakierowania Interlakokraska. W ramach wystawy odbyły się: 21. Międzynarodowa Wystawa Surowców,
Sprzętu i Technologii do Produkcji Farb i Lakierów, 11. Międzynarodowy Salon Obróbki Powierzchni
i Ochrony Antykorozyjnej oraz 6. Międzynarodowy Salon Specjalnych Systemów Lakierowania.

E

ksperci z branży zapoznali się m.in.
z najnowszym sprzętem i materiałami do wstępnej obróbki powierzchni i technologiami przygotowania
powierzchni, materiałami lakierniczymi,
ochroną antykorozyjną.
W sumie wystawiło się 224 firm,
z tego 118 z Rosji. Wśród pozostałych
29 krajów były przedsiębiorstwa m.in.
z Belgii, Chin, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Norwegii, Polski, Arabii
Saudyjskiej, Korei Południowej, Szwecji,
Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA.
Następna edycja międzynarodowej
wystawy Interlakokraska odbędzie się od
27 lutego do 2 marca 2018 r. na terenach
wystawowych Expocentre w Moskwie.
Miroslav Ostrý, IDEAL-Trade Service
– Nasza firma znajduje się w Republice Czeskiej, a my od 25 lat produkujemy urządzenia lakierni. Teraz zdecydowaliśmy się sprzedawać w Rosji,
ponieważ uważamy, że to duży rynek
z atrakcyjnymi perspektywami. Wiemy,
że Interlakokraska jest najważniejszym
wydarzeniem dla rosyjskiego rynku farb
i lakierów. Należy zauważyć, że targi,
które zostały zorganizowane bardzo
dobrze, odwiedziło wielu gości.
Mumina Bakhtiyarova, Uz-DongJu
Paint Co.
– Uz-DongJu Paint Company jest
uzbecko-koreańską firmą zajmującą się
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produkcją farb i lakierów wysokiej jakości. Dla nas te targi są pierwszym
doświadczeniem międzynarodowym,
więc chcielibyśmy znaleźć niszę na
rosyjskim rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego udziału i planujemy
wrócić tu w przyszłym roku.
Olga Bessonowa, Pulver Kimya
– Jesteśmy jednym z regularnych
uczestników wystawy Interlakokraska.
Corocznie uczestniczymy w nich od
ponad dziesięciu lat. Reprezentujemy
firmę zajmującą się produkcją farb
proszkowych z siedzibą w Turcji. Ostatnio rozbudowaliśmy linię produkcyjną
i prezentujemy nowe produkty. Każdego roku wielu naszych stałych klientów przyjeżdża na targi. To doskonała
platforma do współpracy z naszymi
partnerami.
Tatyana Khoroshilova, Rustox
– Podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w targach, ponieważ uważamy
je za punkt orientacyjny dla naszej
branży, wydarzenie numer jeden dla
producentów surowców dla przemysłu
malarskiego i lakierniczego. Wspaniale
mieć platformę, w której można nawiązać kontakt z różnymi klientami i nie
ma konieczności podróżowania do
różnych miast Rosji. Nasze wrażenia
z targów są bardzo dobre. Cieszymy
się, że tu jesteśmy.

