28-OJI TARPTAUTINĖ PARODA STATYBA 2020
3-IOJI TARPTAUTINĖ PARODA ENERGETIKA 2020
DIDŽIAUSIAS TOKIO POBŪDŽIO VERSLO RENGINYS
VAKARŲ REGIONE
JŪS
pristatysite statybų ir energetikos sektoriaus naujoves,
technologijas, produktus bei naujausias tendencijas.
MES
ypatingą dėmesį skirsime šių sričių profesionalų ir galutinių
vartotojų sudominimui bei pritraukimui.
LANKYTOJAI
turės galimybę gauti individualius, personalizuotus pasiūlymus,
išklausys profesionalų konsultacijas bei susipažins su ne
masinės prekybos produktais.

Vyks tarptautinė konferencija, veiks inovacijų zona, naujų
produktų bei technologijų pristatymai, mokymai, konkursai.
Tematikos Statyba 2020
Tematikos Energetika 2020

NAUJA.
Patogesnio gyvenimo namuose zona –
Paroda KAIP PASIKLOSI 2020 (II aukšto ekspozicija)(*)

PARODŲ „STATYBA 2019“ IR „ENERGETIKA 2019“
STATISTIKA:
❑ Parodų dalyviai – 142
❑ Dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybių
❑ Bendras parodų ekspozicinis plotas 2434 kv.m.
❑ Lankytojų skaičius – 13382
❑ Konferencija „Iki 2022-ųjų išaugusi parama saulės
elektrinėms. Ką turime žinoti?“. Organizatorius SA.LT
❑ 16 seminarų

Konferencijos akimirkos - http://inx.lv/HDj
Parodų fotogalerija - http://inx.lv/HDD
Parodų video reportažas - http://inx.lv/H6D
*- išsamesnė informacija apie renginį 5 psl.

PARODOS VIENIJA ŽMONES, IDĖJAS IR SPRENDIMUS.
TAI YRA TRYS PAGRINDINIAI SĖKMĖS ELEMENTAI.

Esame įsitikinę, kad išties verta dalyvauti šiame renginyje bei
pasinaudoti galimybe pristatyti save, surasti partnerių ir klientų,
užmegzti naujus ryšius, reklamuoti savo prekes ir paslaugas,
tirti regiono rinką ir būti svarbia didelio renginio dalimi.
Parodos vyks 3 dienas Klaipėdos „ŠVYTURIO“ arenoje ir jos
prieigose. Joms skirta 4200 kv.m. ploto uždarose patalpose bei
6000 kv.m. ekspozicinio ploto lauke.
Pastarųjų metų statybų statistiką Klaipėdos ir kt. regionuose
galite rasti čia https://osp.stat.gov.lt/

DALYVAVIMO SĄLYGOS IR REGISTRACIJA
Dalyvio paraiška
Papildomų paslaugų paraiška
Papildomos įrangos paraiška
Reklamos paraiška
Seminaro paraiška

PARODA KAIP PASIKLOSI 2020
(II aukšto ekspozicija)
Namų ruoša ir buitis daugeliui iš mūsų
– ne pati maloniausia veikla. Pasak
Amerikos
ir
Europos
statistikos
departamento
ataskaitų,
vidutinis
gyventojas
praleidžia
apie
vieną
valandą per dieną tvarkydamas namus.
Vidutiniškai per mėnesį 25-28 valandas.
Norime
supaprastinti
šį
procesą,
sukurdami vienoje vietoje specialistų
platformą, kuri konsultuotų ir padėtų
spręsti buities problemas, pasiūlydami
sprendimus, bei funkcionalius ir dizainu
išsiskiriančius
namų
apyvokos
produktus.
Paroda skirta pagerinti buitį, susikurti jaukias, patogias namų
erdves, atnaujinti namų interjerą, įsigyti namų valymo
priemonių, tekstilės, susipažinti su buitinės technikos
naujienomis, įsigyti patvarių maisto gaminimo ir serviravimo
įrankių, paįvairinti augintinio gyvenimą naujomis prekėmis.
Kiekvienas žmogus turi gilų asmeninį ryšį su savo namais, todėl
tikimės, kad paroda, padės priimti teisingus sprendimus ir
gyvenimas namuose bus patogus ir paremtas teigiamomis
emocijomis.
Tematikos Kaip pasiklosi 2020

PARODŲ EKSPOZICIJA

SUSISIEKITE SU MŪSŲ KOMANDA IR MES
OPERATYVIAI PATARSIME, KAIP TAPTI
EFEKTYVIA PARODOS DALIMI!

DAIVA ČEKAITĖ
Parodos vadovė
daiva@expo-vakarai.lt
+370 615 93900

VITALIJA GUDAUSKYTĖ
Parodos vadybininkė
vitalija.g@expo-vakarai.lt
+370 682 63059

Sekite mūsų naujienas Facebook paskyroje PARODOS KLAIPĖDOJE
bei internetiniame puslapyje www.expo-vakarai.lt

