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Międzynarodowe Malezyjskie Targi Meblowe (MIFF), czyli największe targi meblowe w Azji Południowo-
Wschodniej, odbędą się w dniach 6-9 lipca 2022 roku.

 
Targi MIFF to odpowiedź na rozwijający się globalny handel meblami. Wydarzenie oferuje możliwość nawiązania
zarówno kontaktów bezpośrednich, jak i online.
 
Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 6-9 lipca w Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) i
World Trade Centre Kuala Lumpur (WTCKL).
 
Oprócz osobistego doświadczenia udziału w targach, MIFF 2022 zapewni również cyfrowe rozwiązanie wystawiennicze
- MIFF Furniverse - aby dotrzeć do szerszej publiczności i odpowiedzieć na potrzebę zaopatrzenia globalnej społeczności
meblarskiej.
 
W tym czasie ekskluzywny Valued Visitor Programme (VVP) będzie oferował bezpłatne pobyty w hotelach dla kupujących,
którzy są zainteresowani wizytą na targach.
 
W związku z zapowiedzią, że Malezja opóźni otwarcie swoich granic dla międzynarodowych gości, zdecydowaliśmy się
na zmianę terminu MIFF 2022 z 8-11 marca na 6-9 lipca, aby zapewnić, że wystawa będzie tak udana, jak to tylko
możliwe. Wierzymy, że nowa data MIFF 2022 pozwoli wystawcom spotkać się z kupcami z całego świata, którzy długo
czekali na spotkanie twarzą w twarz - powiedziała Karen Goi, dyrektor generalny MIFF.
 
MIFF powróci jako największy rynek dla malezyjskich eksporterów mebli, oferując przede wszystkim meble
drewniane i tapicerowane do użytku domowego i komercyjnego, jak również najszerszy w regionie wybór mebli
biurowych od malezyjskich i międzynarodowych producentów.
 
Zespół MIFF będzie nadal monitorował obecną sytuację związaną z COVID-19, aby zapewnić bezpieczne środowisko
wystawiennicze, zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających, zgodnie z lokalnymi rządowymi Standardowymi
Procedurami Operacyjnymi (SOP) i polityką Informa AllSecure.
 
 
By otrzymywać od nas aktualne i wartościowe treści 
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Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC).

https://biznes.meble.pl/konto
https://biznes.meble.pl/konto,rejestracja
https://www.meble.pl/
https://www.meble.pl/na-wymiar/?utm_source=www.biznes.meble.pl&utm_medium=linki_top&utm_campaign=top_permanent
https://www.meble.pl/akcesoria/?utm_source=www.biznes.meble.pl&utm_medium=linki_top&utm_campaign=top_permanent
https://www.meble.pl/plyty-meblowe/?utm_source=www.biznes.meble.pl&utm_medium=linki_top&utm_campaign=top_permanent
https://www.meble.pl/sklejka/?utm_source=www.biznes.meble.pl&utm_medium=linki_top&utm_campaign=top_permanent
https://www.meble.pl/blaty/?utm_source=www.biznes.meble.pl&utm_medium=linki_top&utm_campaign=top_permanent
https://www.meble.pl/konfigurator-frontow/?utm_source=www.biznes.meble.pl&utm_medium=linki_top&utm_campaign=top_permanent
https://biznes.meble.pl/firm
https://biznes.meble.pl/prod
https://biznes.meble.pl/nowosci-produktowe
https://biznes.meble.pl/fairs
https://www.meble.pl/
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,biznes
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,inwestycje
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,komunikaty
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,konkursy
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,nagrody
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,spotkania
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,sukces
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,targi
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,wyposazenie-wnetrz
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,zaproszenie
https://biznes.meble.pl/
https://biznes.meble.pl/aktualnosci
https://biznes.meble.pl/biuletyn
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,malezja
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,miff
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,all,targi
https://biznes.meble.pl/
javascript:document.wyszukiwarkaBlok.submit();
https://biznes.meble.pl/aktualnosci
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=biznes.meble.pl&placement=like_plugin&extra_1=https%3A%2F%2Fbiznes.meble.pl%2F&extra_2=MY
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,targi-meble-polska-przelozone,17833.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,nowa-data-60-edycji-salone-del-mobile-milano,17828.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,jak-sprzedawac-meble-przez-internet,17829.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,branza-bije-rekord-eksperci-bija-na-alarm,17834.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,10-najwazniejszych-wydarzen-2021-roku,17830.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,zaglosuj-na-najwazniejsze-wydarzenie-2021-roku,17826.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,kto-sie-boi-koncentracji-w-niemieckim-handlu,17832.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,konflikt-o-drewno-na-linii-ue-rosja,17835.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,co-sie-zmienia-na-rynku-nieruchomosci,17825.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,zmiana-terminu-proposte,17831.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,targi-miff-przeniesione-na-lipiec,17837.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,10-najwazniejszych-wydarzen-2021-roku,17830.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,nowy-termin-maison-objet-2022,17814.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,tym-zyla-branza-meblarska-w-2021-roku,17812.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,nowa-data-60-edycji-salone-del-mobile-milano,17828.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,co-sie-zmienia-na-rynku-nieruchomosci,17825.html
https://biznes.meble.pl/nowosci-produktowe,noti-algo,3817.html
https://biznes.meble.pl/nowosci-produktowe,schattdecor-dab-karlstad-i-valongo,3823.html
https://biznes.meble.pl/nowosci-produktowe,desiva-salvia,3819.html
https://biznes.meble.pl/nowosci-produktowe,ton-p-o-v,3825.html
https://biznes.meble.pl/nowosci-produktowe,tikkurila-l478-kestrel,3820.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,zwiedzajacy-z-50-krajow-na-meble-polska-2022,17823.html
https://biznes.meble.pl/aktualnosci,targi-we-frankfurcie-w-styczniu-i-lutym-odwolane,17816.html

