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Paroda
visai
šeimai!

Paroda VAIKŲ ŠALIS – vienintelė Lietuvoje specializuota
paroda būsimiems ir jauniems tėvams apie kūdikių bei
ikimokyklinio amžiaus vaikų auginimą, priežiūrą ir ugdymą.
Tai interaktyvus ir gyvas renginys apie svarbiausias
gyvenimo vertybes – šeimą, vaikus, meilę ir bendravimą.

Nauja parodoje – Sveikatos sala
Subursime aktyvų gyvenimą mylinčius žmones. Parodoje vyks sporto užsiėmimai,
konsultacijos ir mokymai.
Parodos akcentu taps paskaitų ciklas jaunoms šeimoms apie:
••
••
••
••
••
••

santykius šeimoje,
šeimos planavimą ir pasirengimą,
kūdikio laukimą ir atėjimą į šeimą,
darnų vaiko vystymąsi,
pasiruošimą darželiui,
vaikų auklėjimą.

Ypatingą dėmesį skirsime socialinei adaptacijai, psichologiniam saugumui, vaiko fizinės
sveikatos stiprinimui.

Kodėl verta dalyvauti
parodoje „VAIKŲ ŠALIS 2017“?
Paroda yra ideali vieta ir tinkama erdvė sužinoti klientų poreikius ir lūkesčius, sutikti bendraminčius,
specialistus, keistis informacija. Dalyvaudami parodoje įgyvendinsite šiuos tikslus:
•
•
•
•
•

užmegsite naudingus kontaktus ir tiesioginį ryšį su klientais,
atliksite rinkos analizę,
padidinsite pardavimus,
pristatysite naujienas,
idėjas paversite sprendimais.

Parodos
teminės grupės

Kas parodos
lankytojas?
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Žaislai ir žaidimai
Kūdikių, vaikų bei jaunuolių
kambario baldai
Kūdikių priežiūros priemonės
Vežimėliai, vaikštynės, lavinimo
reikmenys
Higienos bei kosmetikos priemonės
skirtos būsimoms mamoms
Drabužiai, avalynė
Literatūra vaikams
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Laisvalaikio užimtumo centrai
Gydymo įstaigos

••
••
••
••

Būsimos mamos
Šeimos, auginančios
ikimokyklinio ir pradinio
mokyklinio amžiaus vaikus
Vaikiškų prekių prekybos tinklų
atstovai
Farmacijos įmonių atstovai
Vaikų darželių ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų atstovai
Šeimos gydytojai

2016 m. parodos
statistika

Parodos plotas

3879 kv. m

Lankytojų

Renginių

18580*

60

Dalyvių

150

* bendras parodų VAIKŲ ŠALIS ir
MOKYKLA lankytojų skaičius

Kviečiame
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Projektų vadovė
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www.litexpo.lt

Dalyvavimo parodoje sąlygos
Dalyvių registracija

