ne tik
patogu,
ne tik
verslui

Spalio 3–5 d.
LITEXPO

paroda
Viena didžiausių specializuotų
baldų, interjero ir dizaino parodų
Baltĳos šalyse, burianti dizaino
industrĳos atstovus, baldų
gamintojus, interjero architektus
ir užsakovus.
Tai plataus, įvairaus turinio
paroda apie vidaus erdves,
kur susitinka žinios ir patirtys;
sprendimus siūlantys ir jų
ieškantys žmonės.

Metų tema –
interjerai verslui:

. Projektavimas ir dizainas;
. Baldų, apdailos, apšvietimo sprendimai;
. Idėjos ir tendencĳos.
Parodoje matysime ir kalbėsime apie verslo interjerą – darbo
aplinką, motyvuojančią ir įgalinančią žmogų patogiai dirbti.
Tad paroda yra atvira kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui.

paroda
žmogui,
ne tik
verslui

dalyviai
Sprendimus siūlantys:

. Interjero projektavimo, baldų dizaino
ir gamybos paslaugas teikiančios įmonės;
. Nestandartinių baldų gamintojai;
. Komercinės paskirties baldų
gamintojai, distributoriai;
. Baldų namams gamintojai ir distributoriai;
. Produktų ir paslaugų interjerui teikėjai
(gamintojai, distributoriai);
. Baldinių medžiagų, detalių, įrengimų,
furnitūros gamintojai ir distributoriai
(visi sprendimai baldų gamybai).

Sprendimų ieškantys:

. Visuomeninės paskirties statinių
projektuotojai ir architektai;
. Verslo centrų, komercinių erdvių valdytojai;
. NT vystytojai;
. Interjero dizaineriai;
. Baldų gamintojai / baldų technologai;
. Verslo patalpų administratoriai;
. Žmonės, besidomintys naujovėmis baldų
rinkoje, investuojantys į nekilnojamą turtą,
planuojantys įsirengti nuosavą būstą.

2018 m. statistika

23000 170
lankytojų

dalyvių iš 7 šalių

13486 24

kv. m. parodos plotas
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1 salė:

ARCHZONA, partnerio integruotas
renginys specialistams – interjero
dizaineriams ir architektams, kuriame pristatomi apdailos, apšvietimo, baldų, durų, fasadų, grindų,
lubų, santechnikos, sienų dekoro
ir kt. produktai bei paslaugos.

2 salė:

MENAS INTERJERUI, partnerio
integruotas renginys architektams, interjero dizaineriams, kt.
specialistams. Vyks meno kūrinių
aukcionai bei kt. renginiai, gyvi
susitikimai su autoriais.

4 salė

3 salė:

Dizaino salė – nestandartiniai
(išskirtinio, vienetinio, vardinio
dizaino) baldai ir interjero
sprendimai namams.

4 salė:

Interjero dizainerių erdvė, interjero
aksesuarai, galerĳa, dirbtuvės.

5 salė:

Baldai ir interjero dizaino sprendimai darbo ir verslo erdvėms, baldai
ir interjero dizaino sprendimai
namams, baldinės medžiagos ir
baldų gamintojai.

verslas
Čia verslas aktualizuoja savo
žinias šiai dienai, stiprina ir kuria
naujus ryšius, aktyviai pristato ir
tiria savo pasiūlymo poveikį /
galimybes, parduoda ir stebi
konkurentus, plečia savo kuriamos
paslaugos / produkto geografiją.
Būk kurianti ir aktyvi savo verslo
sektoriaus bendruomenės dalis.
Dalyvauk.

ne tik
šviesu,
ne tik
verslui

sužinok
130€

21€

60€

21€

Paraiškos registracĳos /
subeksponento mokestis.

Tuščio parodinio ploto salėje
nuoma visam parodos periodui.

55€

Tuščio parodinio ploto salėje
nuoma, užsakant 50 kv.m.
ir daugiau

Tuščio parodinio ploto lauke
nuoma visam parodos periodui.

Standartinio stendo
įrengimas (min. 9 kv.m.).

Kainos nurodytos be PVM (21%).
Nuoma - € / kv.m.

daugiau
sąlygos
dalyvauk
Kontaktai:
Projekto vadovė Lina Kilimonytė +370 630 09430
l.kilimonyte@litexpo.lt / baldai@litexpo.lt

Organizatorius:

Partneriai:

