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TARGOWY SUKCES
HALUPCZOK
Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Meble Polska 2019, jakie odbyły się
w

Poznaniu w terminie 12-15.03.2019 r. firma Halupczok zaprezentowała dwie najnowsze

aranżacje

kuchenne

-

Marrone

oraz

Marsala.

Obie

kuchnie

stanowiąc

połączenie

wyrafinowanego wzornictwa, technologicznie zaawansowanych rozwiązań, jak i zamiłowania do
stolarskich tradycji, spotkały się z dużym uznaniem gości odwiedzających targowy showroom
marki.
Tegoroczna

edycja

targów

była

dla

marki

Halupczok

wyjątkowa

z

kilku

powodów.

Najważniejszym z nich był fakt, że kolekcja Marrone została wyróżniona w sposób wyjątkowy
przez ekspertów rynku wnętrzarskiego, zasiadających w kapitule konkursu Złoty Medal 2019
Międzynarodowych Targów Poznańskich. "Wywarła największe wrażenie i tym samym zyskała
największe uznanie Sądu Konkursowego Targów Meble Polska 2019" - tymi słowami przywitano
podczas gali wręczenia statuetek, Adriana Halupczok - właściciela firmy oraz Annę
Dzierżanowską - dyrektor kreatywną, odbierających w imieniu firmy prestiżową nagrodę Złoty
Medal 2019.
Pierwszy dzień targowy przyniósł jeszcze jedną doskonałą informację. Stoisko wystawiennicze
Halupczok doceniono uznaną nagrodą Acanthus Aureus czyli Złotym Akantem, za jego urok
oraz wyróżniający się i dobrze przemyślany koncept, mający kluczowe znaczenie dla realizacji
strategii marketingowej podczas targów. Renomę nagrody podkreśla fakt, że przyznawana jest
ona przez kapitułę, w skład której wchodzą wybitni eksperci z zakresu designu, marketingu
i wystawiennictwa targowego. Laur Acanthus Aureus stanął dumnie na ekspozycji kuchni
Marrone tuż obok Złotego Medalu.
Oba sukcesy zespół firmy przyjął z tym większą dumą, że przypadły one w okresie, w którym
firma celebruje jubileusz 15-lecia funkcjonowania na polskim rynku meblarskim. Nagrody te
stanowią znakomity prezent na 15. urodziny firmy, jak i potwierdzenie biznesowego podążania
we właściwym kierunku od ponad dekady.

Krzyżowa Dolina
ul. Poprzeczna 17a

tel./fax 77 465 14 76
www.meble-halupczok.pl

Kontakt:
Ewelina Dekordy
tel. 728 314 553
ewelina.dekordy@meble-halupczok.pl
Firma Halupczok specjalizuje się w produkcji spersonalizowanych, luksusowych mebli kuchennych, które
spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Posiada 15 - letnie doświadczenie na
polskim rynku meblarskim, zajmując czołowe miejsce wśród liderów branży wnętrzarskiej. Siedziba firmy
wraz z nowoczesną fabryką zlokalizowana jest na Opolszczyźnie, w Krzyżowej Dolinie, na obszarze
o silnych, wielowiekowych tradycjach stolarskich. Zaawansowana technologia produkcji przy
wykorzystaniu innowacyjnych, autorskich
rozwiązań oraz
materiałów, pozwala na tworzenie
wysublimowanych projektów wykraczających poza ramy dnia dzisiejszego. Kolekcje kuchenne marki
Halupczok, które wielokrotnie nagradzane były za ich innowacyjność, funkcjonalność i unikalny design,
odwiedzić można w 11 salonach firmowych w całym kraju.
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