INFORMACJA PRASOWA
Wrocław, 8.11.2016

Panel konferencyjny oraz nowe usługi flotowe
podczas Fleet Market 2016.
Ważną częścią targów Fleet Market, które odbędą się już 22 listopada br. w Warszawie, jest panel
konferencyjny. W tym roku dominować będą takie tematy jak: istotne zmiany podatkowe w 2017, leasing,
wynajem, serwis oraz perspektywy dla samochodów ekologicznych. Uczestnikami panelu konferencyjnego
będą głównie przedstawicieli MŚP. Osią wszystkich wykładów będzie temat: „Samochody użytkowe i
osobowe dla firm”.
Tworząc listę prelegentów i tematów, organizatorom Targów zależało na tym, aby goście Fleet Market
poznali wszystkie dostępne na rynku narzędzia związane z finansowaniem samochodów. W Polsce coraz
popularniejszy jest trend, aby samochody użytkować, a nie posiadać. Przedsiębiorcom podczas panelu
zostaną zatem zaprezentowane dostępne możliwości oraz formy finansowania samochodów w oparciu o
wyliczenia i konkretne przykłady.

O godzinie 9.15 rozpocznie Leszek Pomorski, Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu
Pojazdów, Prezes Alphabet Polska Fleet Management. Opowie o ewolucji polskiego rynku flotowego w
zakresie finansowania, od modelu posiadania do modelu używania i zapewnienia mobilności.
O godzinie 9.30 Dariusz Bieńko, zastępca dyrektora sprzedaży Carefleet S.A. i Robert Polak, kierownik działu
napraw mechanicznych Carefleet S.A. poruszą temat, który brzmi: Biznes z autem dostawczym w tle, czyli
efektywne finansowanie i obsługa techniczna samochodów dostawczych.

Fleet Meetings Sp. z o.o.  www.fleet.com.pl  www.fleetmarket.pl  tel. +71/ 339 79 03  kontakt@fleet.com.pl

INFORMACJA PRASOWA
Następnie, Jakub Faryś prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego przybliży kwestię norm emisji
spalin, ich wpływu na kształtowanie się rynku samochodów użytkowych i przyszłości samochodów
elektrycznych. Wyjaśni także coraz popularniejsze zjawisko car sharingu i opowie, jak może
zrewolucjonizować funkcjonowanie samochodów w firmach.
Samochody, bez względu na to czy spalinowe czy elektryczne, należy sfinansować. Obecnie na rynku istnieje
wiele narzędzi, dzięki którym możemy sfinansować środku transportu nie angażując w to bardzo dużych
pieniędzy. Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu
przedstawi narzędzie finansowe, jakim jest leasing i powie, co decyduje, że ta forma finansowania napędza
polską gospodarkę.
Część konferencyjną zakończy prelekcja mecenasów z międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells, Andrzeja
Dębca i Zbigniewa Marczyka. Panowie poruszą istotne kwestie dotyczące zmian podatkowych, jakie czekają
przedsiębiorców w 2017 roku w zakresie VAT, CIT, PIT. Niestabilne prawo podatkowe w Polsce powoduje, że
każdego roku przedsiębiorców czeka szereg zmian, chociażby zmieniający się w 2017 roku podatek akcyzowy.
Udział w panelu, który odbędzie się w sali na pierwszym piętrze jest darmowy dla wszystkich, którzy zgłosili
swój udział w Targach Fleet Market.
Gości, którzy preferują pogłębianie wiedzy poprzez zajęcia praktyczne powinni udać się m.in. na stoisko firmy
EXPRESS, gdzie będzie prezentowana usługa współdzielenia się samochodem - Traficar. Pozwala ona na
wypożyczanie auta na minuty każdemu, kto ma prawo jazdy i ściągnie na telefon odpowiednią, darmową
aplikację. Co ważne, samochód wypożyczamy w dowolnym punkcie miasta i również w dowolnym punkcie go
oddajemy, nie angażując w to przedsięwzięcie osób trzecich. Podobną usługę, ale dostępną nie dla każdego
lecz dla pracowników jednej firmy, oferuje LeasePlan. Ich SwopCar pozwala dzielić się autami firmowymi.
Rezerwacja, otwarcie i zamknięcie pojazdu oraz rozliczanie się za przejechane kilometry również odbywa się
za pomocą aplikacji. Na stoisku firmy Athlon będzie można poznać i przetestować program Alert Driving.
Pozwala on obniżyć koszty funkcjonowania floty, m.in. poprzez zminimalizowanie szkodowości, zmniejszenie
wydatków związanych z serwisowaniem samochodów i ograniczenie wydatków na paliwo. Program pozwala
weryfikować czy i w jakim stopniu pracownicy wykorzystują zdobytą podczas szkoleń wiedzę. Na stoisku
Hyundaia oprócz nowości i premier motoryzacyjnych, będzie można zapoznać się z ofertą atrakcyjnych
rozwiązań finansowych przygotowanych specjalnie dla klientów biznesowych. Jeśli ktoś lubi wykazywać się
pomysłowością i kreatywnością powinien odwiedzić stoisko firmy Alphabet. W organizowanym przez firmę
konkursie, mogą wziąć udział wszyscy goście, a każdy otrzyma drobny upominek. Najlepsi, co godzinę mogą
wygrać konsolę Nintendo Classic. Ze specjalną ofertą na targowych gości czekają przedstawiciele firmy
Daimler Fleet Managment. Nie trzeba z niej skorzystać, żeby móc otrzymać niespodziankę albo inną
atrakcyjną nagrodę.
Na stronie www.fleetmarket.pl, znajdą Państwo szczegółowy program konferencji oraz atrakcje, jakie
przygotowali wystawcy Fleet Market 2016 dla gości targowych.
VIII Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Biznesowe Fleet Market 2016 - odbędą się 22 listopada br. (wtorek) w Centrum EXPO XXI przy ul.
Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
To wyjątkowe wydarzenie skupia corocznie przedstawicieli blisko 5 000 firm z całej Polski, reprezentujących zarówno sektor MŚP, jak i duże
międzynarodowe korporacje. Podczas Fleet Market importerzy motoryzacyjni zaprezentują łącznie około 100 najnowszych modeli samochodów
osobowych i dostawczych przeznaczonych dla biznesu. Fleet Market to także aktualne oferty leasingowe i kredytowe. Nie zabraknie również ofert
firm ubezpieczeniowych, sieci serwisowych i oponiarskich, firm z branży IT, nowoczesnych technologii czy paliwowych.
Targi Fleet Market odwiedzą: właściciele firm zainteresowani zakupem samochodu do firmy, przedstawiciele małych i średnich firm, prezesi,
przedstawiciele zarządów i spółek, dyrektorzy administracyjni, finansowi, fleet managerowie, dyrektorzy ds. logistyki, prawnicy, brokerzy
ubezpieczeniowi, przedstawiciele mediów ogólnopolskich i administracji państwowej.
Wyłącznym organizatorem targów Fleet Market jest firma Fleet Meetings Sp. z o.o. – wydawca branżowego miesięcznika Fleet i magazynu Fleet.
Samochody Użytkowe oraz rocznika Fleet Contact.





UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY dla osób powiązanych z branżą flotową (na podstawie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na: www.fleetmarket.pl )
TERMIN TARGÓW: 22 listopada 2016 (wtorek), od godz. 8:00 do 16:00
MIEJSCE TARGÓW: Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa (hale nr 1 i 3 - ekspozycje
wystawców oraz sala konferencyjna na I piętrze - panel konferencyjny).
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LISTA WYSTAWCÓW:

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
ORGANIZACJA TARGÓW
Małgorzata Mikołajczyk
małgorzata.mikolajczyk@fleet.com.pl
kom. +48 666 373 920
tel. + 48 (71) 750 18 58

DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PR
Dominika Wejksznia
dominika.wejksznia@fleet.com.pl
kom. +48 668 400 633
tel. 48 (71) 339 79 03

REDAKCJA MAGAZYNU FLEET
Tomasz Siwiński
tomasz.siwinski@fleet.com.pl
kom.: +48 668 353 040
tel. +48 (71) 339 79 03
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