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Nie wyrażam zgody na kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartości niniejszego portfolio. Zamieszczone projekty, kompozycje i układy są chronione na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” opublikowanej 
w Dzienniku Ustaw z 1994 r. Nr 24, poz. 83. 
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“WAMPOL”, „NANA” Częstochowa, realizacja 2012, 2013

Zabudowa targowa – „Kind und Yugend” Kolonia, 
zabudowa na szkielecie ALU, wys. 4,0 m;
pow. 70 m2, 64m2 

Zakres prac:
- projekt zabudowy,
- prezentacja multimedialna,
- konsultacje techniczne,
- doradztwo wystawiennicze
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“WAMPOL”, „NANA” Częstochowa, realizacja 2009

Zabudowa targowa – „Kind und Yugend” Kolonia, „Mir Djetstwa” Moskwa
zabudowa na szkielecie Octanorm, wys. 3,5 m; 4,30 m.
pow. 36 m2 

Zakres prac:
- projekt zabudowy,
- projekt i skład grafik,
- prezentacja multimedialna,
- konsultacje techniczne,
- doradztwo wystawiennicze
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“WAMPOL” Częstochowa, realizacja 2008 

Zabudowa targowa – „Kind und Yugend” Kolonia,
zabudowa na szkielecie Octanorm, wys. 4,5 m.
pow. 32,5 m2

Zakres prac:
- projekt zabudowy,
- projekt i skład grafik,
- doradztwo wystawiennicze
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“WAMPOL” Częstochowa, realizacja 2007 

Zabudowa targowa – „Kind und Yugend” Kolonia, „Mir Djetstwa” Moskwa, 
zabudowy na szkielecie Octanorm, wys. 5,3 m.
Kolonia dwa stoiska (15 m2 i 16 m2); Moskwa 20 m2 

Zakres prac:
- projekt i skład grafik
- doradztwo wystawiennicze
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“ROBELIT” Częstochowa; realizacja 2005
Zabudowa targowa - MTP “Budma”  2005, zabudowa indywidualna,
pow. 90m2  wysokość zabudowy 6 m

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- zabudowa indywidualna na bazie produktu klienta - płyty PCB, PMMA, PCW,
daszki, balustrady, kostki typu luksfer; oraz karton-gips /ściany/ oraz
panele i wykładzina /podłoga/
- kierowanie ekipą podczas zabudowy
- wykonanie prezentacji wyrobów i wykonanie grafik
- współwykonanie aranżacji ekspozycji 



 FLG Beata Liberda-Kalinowska                                              +48 603 402 864;   www.flg.com.pl
F LREE ancer

®

“ROBELIT” Częstochowa; realizacja 2004

Zabudowa targowa - “Budma” 2004, MTP, zabudowa indywidualna,
pow. ok. 90m2 , wysokość zabudowy 6 m

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- zabudowa indywidualna
  na bazie produktu klienta - płyty PCB, PMMA, PCW, daszki, balustrady, kostki typu luksfer
  oraz karton-gips /ściany/, panele i wykładzina /podłoga/
- nad wykonaniem zabudowy czuwał koordynator ds. konstrukcyjnych
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“ROBELIT” Częstochowa; realizacja 2003

Zabudowa targowa - “Budma” 2003, MTP, pow. 80m2  wysokość zabudowy 5 m

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- zabudowa indywidualna na bazie produktu klienta płyty PCB, PMMA, PCW, daszki
  oraz karton-gips /ściany/,panele i wykładzina /podłoga/
- nad wykonaniem zabudowy czuwał koordynator ds. konstrukcyjnych
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“ROBELIT” Częstochowa; realizacja 2002

Zabudowa targowa - “Budma” 2002, MTP, pow. 105m2  wysokość zabudowy 5 m

Zakres prac:
- projekt
- zabudowa indywidualna na bazie produktu klienta
  płyty PCB, PMMA, PCW, daszki oraz karton-gips /ściany/,
  panele i wykładzina /podłoga/
- nad wykonaniem zabudowy czuwał koordynator ds. konstrukcyjnych
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“ROBELIT” Częstochowa; realizacja 2001

Zabudowa targowa - BUDMA 2001, MTP, pow. 50m2

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- szkielet zabudowy  w systemie Octanorm
- kierowanie ekipą podczas zabudowy
- wykonanie prezentacji wyrobów
- współwykonanie aranżacji ekspozycji 
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“PFLEIDERER” Neumark Germany - Grajewo, Wieruszów - Polska; realizacja 2000

Projekt zabudowy Pracownia ELIPSA Poznań

Zabudowa targowa - “Meble” 2000, MTP,  pow. 300m2  wysokość zabudowy ok. 7 m

Zakres prac:
- konsultacje techniczno-materiałowe 
- organizacja realizacji zadania
- zabudowa indywidualna na bazie produktu klienta 
  płyty wiórowe: laminowane, surowe /ściany, zabudowa, podest/    
  panele /podłoga/
- kierowanie ekipą podczas zabudowy
- wykonanie prezentacji wyrobów i grafik
- współwykonanie aranżacji ekspozycji 
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“POZYTON” Częstochowa; realizacja 1999

Zabudowa targowa - 1999, Targi Bielsko Biała, pow. 24m2

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- szkielet zabudowy  w systemie Octanorm
- kierowanie ekipą podczas zabudowy
- wykonanie prezentacji wyrobów i grafik
- współwykonanie aranżacji ekspozycji  
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“PFLEIDERER” Neumark Germany - Grajewo, Wieruszów - Polska; realizacja 1999

Zabudowa targowa - “Meble” 1999, MTP,  pow. ok. 200 m2

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- zabudowa indywidualna na bazie produktu klienta 
  płyty wiórowe laminowane, surowe /ściany, podest/ panele /podłoga/
- kierowanie ekipą podczas zabudowy
- wykonanie prezentacji wyrobów
- współwykonanie aranżacji ekspozycji 
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“PROSPAN” Wieruszów; realizacja 1999

Zabudowa targowa - “Budma” 1999, MTP, 
pow. ok. 90m2

Zakres prac:
- projekt
- organizacja realizacji zadania
- zabudowa indywidualna na bazie produktu klienta 
  płyty wiórowe laminowane /ściany/  
  panele /podłoga/
- kierowanie ekipą podczas zabudowy
- wykonanie prezentacji wyrobów
- współwykonanie aranżacji ekspozycji 
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“ANVITO” Częstochowa; realizacja 1996

Zabudowa targowa - MTP 1996, pow. 24m2

Zakres prac:
- projekt
- współorganizacja realizacji zadania
  /wraz z firmą DeKora z Poznania - wykonawcą systemowego szkieletu zabudowy/
- wykonanie prezentacji wyrobów 
- wykonanie aranżacji ekspozycji


