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Kompleksowa oferta dla laboratoriów – Targi
EuroLab 2006
W tym prestiżowym spotkaniu profesjonalistów oraz w towarzyszących mu licznych imprezach
specjalistycznych będzie można wziąć udział 8-10 marca 2006 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Projekt przygotowują Międzynarodowe Targi Polska – największy operator targowy na rynku
warszawskim.
Oferta targowa

Firmy zaoferują produkty i usługi przede wszystkim z zakresu: analityki chemicznej,
biotechnologii i metrologii. W sektorze analityki chemicznej znajdą się m.in.: aparatura analityczna,
sprzęt kontrolno-pomiarowy laboratoryjny i on-line, sprzęt optyczny, akcesoria i elementy
wyposażenia laboratorium, substancje chemiczne, gazy i ich oprzyrządowanie, oprogramowanie,
środki utrzymania czystości i dezynfekcyjne, a także usługi dla laboratoriów. W części metrologicznej
będzie można zapoznać się m.in. z ofertą narzędzi do pomiaru różnego rodzaju wielkości fizycznych
i chemicznych. Ponadto zostaną zaprezentowane urządzenia wykorzystywane do badań
biochemicznych i biofizycznych. Swój dorobek przedstawią także placówki naukowe, a wśród nich:

Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB,
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Chemii Analitycznej oraz Państwowy Instytut
Geologiczny. Warto dodać, iż wystawcy Targów EuroLab chętnie udzielają porad, które pomagają
w dopasowaniu sprzętu do własnych potrzeb.

Spotkania dla specjalistów

Bardzo ciekawy merytorycznie program targów obejmie seminaria, referaty i prezentacje,
a wśród nich: · seminarium Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Nowoczesne metody
analityczne w proteomice i metabolomice”, cykl seminariów Głównego Urzędu Miar: - „Dyrektywa
MID – „nowe podejście” w ocenie zgodności przyrządów pomiarowych”, „Podobieństwa i różnice
w ocenie zgodności przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą MID, w odniesieniu do
obowiązujących przepisów. Nowe możliwości wprowadzenia do obrotu przyrządów pomiarowych po
wejściu w życie dyrektywy MID”, „Oznakowanie CE przyrządów pomiarowych w praktyce – ocena
zgodności wag nieautomatycznych”, seminarium Polskiego Centrum Akredytacji pt.: „Wybór
i wykorzystywanie materiałów odniesienia”, referaty przygotowane przez specjalistów z Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji:„Automatyczny System Identyfikacji
Daktyloskopijnej – warunki wykorzystania możliwości wykrywczych AFIS”, „Profilowanie narkotyków
– bazy danych”. Ponadto drugiego dnia imprezy specjaliści udzielać będą porad w Salonie Ekspertów.
Targi z rekomendacją Polskiej Korporacji Targowej

Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych „EuroLab” zostały uhonorowane znakiem
jakości „Targi z rekomendacją Polskiej Korporacji Targowej”. Polska Korporacja Targowa, czołowa
organizacja zrzeszająca przedsiębiorców branży targowej, przyznaje ten znak imprezom
wyróżniającym się tradycją, profesjonalizmem oraz najwyższymi standardami w obsłudze wystawców
i zwiedzających.

Obowiązkowa rejestracja dla zwiedzających
Podczas Targów EuroLab obowiązuje rejestracja zwiedzających. Internauci jeszcze przed imprezą mogą
dokonać prerejestracji na stronach internetowych: www.targieurolab.pl, na których można także znaleźć
szczegółowe informacje o targach.

Godziny otwarcia:
8-9 marca 2006: godz. 9.00-17.00
10 marca 2006: godz. 9.00-15.00
Kontakt:
Joanna Oleszczuk – Kierownik Targów
Tel. ++48 22 529 39 33
Fax. ++48 22 529 39 15
E-mail: lab@mtpolska.com.pl
www.targieurolab.pl
Organizator:
Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o.
Ul. Marszałkowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa
Tel. ++48 22 529 39 00, 529 39 50
Fax. ++48 22 529 39 76
e-mail: info@mtpolska.com.pl

www.mtpolska.com.pl
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