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specializuotas trijų dienų renginys baldų
pramonės specialistams, kuriame pristatoma:
ȈȈ
ȈȈ
ȈȈ
ȈȈ
ȈȈ

Įrangos ekspozicija: pramonės inovacijos ir rinkos naujienos.
Baldinių medžiagų ir furnitūros įvairovė bei galimybės.
Techniniai procesai: baldų pramonės specialistų ir studentų profesionalumo demonstravimas.
Tarptautinis bendradarbiavimas ir partnerystė.
Aktualiausia informacija bei renginiai baldų pramonės specialistams.

Kaip ir kasmet MEDŽIAGOS, ĮRANGA IR TECHNOLOGIJOS vyks kartu su paroda BALDAI – vienintele šios
specializacijos paroda Lietuvoje, kurioje pristatomos šalies ir užsienio baldų rinkos naujienos ir tendencijos,
naujausios baldų kolekcijos, lietuviško dizaino galimybės, apšvietimo, interjero apdailos sprendimai.
Taip pat vyks unikalus specializuotas renginys architektams ir interjero dizaineriams ARCHZONA.

Tematinės grupės

Nauda

ȈȈ

Baldų konstravimo, projektavimo ir
gamybos įrengimai, įrankiai;

ȈȈ

ȈȈ

Paviršiaus apdirbimo ir apdailos įranga, medžiagos;

Įrangos ir paslaugų pristatymas Lietuvos ir
artimiausioms užsienio rinkoms – Lenkijai,
Baltarusijai, Latvijai, Vokietijai, kt. šalims;

ȈȈ

Baldų furnitūra, komplektinės dalys;

ȈȈ

Potencialių eksporto/importo partnerių paieška;

ȈȈ

Baldiniai audiniai, oda;

ȈȈ

Gamintojų bei atstovų užsienio rinkose paieška;

ȈȈ

Kompiuterinės baldų projektavimo sistemos;

ȈȈ

Lietuviško kapitalo arba bendrų įmonių kūrimas;

ȈȈ

Specialistų rengimas;

ȈȈ

ȈȈ

Kita.

Naujų produktų pristatymas jau
esamiems verslo partneriams;

ȈȈ

Stabiliai veikiančios įmonės įvaizdžio kūrimas;

ȈȈ

Viešinimas, naujienlaiškiai, reklama.

Dalyvis
ȈȈ

Baldų pramonės ir medienos apdirbimo įrangos
gamintojai ir tiekėjai;

ȈȈ

Baldinių medžiagų, furnitūros gamintojai ir tiekėjai;

ȈȈ

Pramoninės apdailos įrangos gamintojai ir tiekėjai;

ȈȈ

Mokslo įstaigos.

Lankytojas
ȈȈ

Baldų pramonės įmonės bei atstovai: technologai,
projektuotojai, gamintojai, dizaineriai, architektai;

ȈȈ

Interjero projektavimo paslaugų įmonės;

ȈȈ

Medienos žaliavų gamintojai, perdirbėjai;

ȈȈ

Miškininkystės sektoriaus atstovai;

ȈȈ

Užsienio specialistai, besidomintys eksporto
plėtra ir bendradarbiavimo galimybėmis;

ȈȈ

Mokslo įstaigos;

ȈȈ

Galutinis vartotojas.

B2B PARODOS STATISTIKA
Lankytojų skaičius: BALDAI 2016:

PLOTAS B2B 2015:

PLOTAS B2B 2016:

939 m

1279,5 m

2

2

24000*
*bendras lankytojų skaičius visoms BALDAI
parodos salėms ir dienoms.

Dalyvių skaičius 2015

Dalyvių skaičius 2016

26

41

43%

Šalys

Lietuva, Lenkija, Vokietija,
Italija, Baltarusija, Latvija.

lankytojų profesija siejasi su

baldų pramone ir verslu. Iš jų:
ȈȈ

Baldininkas 16%;

ȈȈ

Projektuotojas 5%;

ȈȈ

Dizaineris 5%;

ȈȈ

Interjero dizaineris 14%;

ȈȈ

Architektas 21%;

ȈȈ

Būsimas baldų pramonės specialistas 16%;

ȈȈ

Kita 22%.

1 SALĖ

PARODOS
PLANAS

3 SALĖ
DIZAINO SALĖ
DIZAINO GALERIJA

MEDŽIAGOS,
ĮRANGA
IR TECHNOLOGIJOS

5 SALĖ
BALDAI. INTERJERO DIZAINAS

4 SALĖ
MEDŽIAGOS, ĮRANGA
IR TECHNOLOGIJOS

DALYVAVIMO PARODOJE KAINOS
Paraiškos registracijos mokestis

120 €

Mokestį sudaro:
•

įrašas elektroniniame parodos kataloge;

•

dalyvio kortelės;

•

30 kvietimų parodos lankymui;

•

2 kvietimai į šventinį parodos BALDAI vakarą, skirtą parodos atidarymui.

Tuščio parodinio ploto salėje nuoma

60 € / 1 m2

Užsakant 50 m2 ir daugiau

54 € / 1 m2

Standartinio stendo įrengimas

17 € / 1 m2

Standartinį minimalų 9 m2 stendą sudaro:
•

stendas iš „Octanorm“ parodinių konstrukcijų (2,5 m aukščio);

•

kiliminė danga;

•

įmonės pavadinimas stendo viršuje;

•

3 kryptiniai 100 W šviestuvai;

•

stalas ir 3 kėdės;

•

3-jų jungčių kištukinis lizdas (220 V / 2 kW);

•

šiukšlių dėžė;

•

kasdienis stendo valymas.

Tuščio parodinio ploto lauke nuoma

21 € / 1 m2

*kainos pateiktos be 21% PVM

Dalyvių registracija vyksta internete adresu www.litexpo.lt, tiesioginis
prisijungimas prie registracijos EPUS http://epus.litexpo.lt.
Susisiekite su mumis dėl detalėsnių dalyvavimo sąlygų, stendo įrengimo galimybių, papildomų
komunikacijos priemonių, stiprinančių prisistatymą parodoje.

Kontaktai:
Projekto vadovė
Gabrielė Tarandaitė
Tel.: +370 640 67514
El. p.: g.tarandaite@litexpo.lt

Daugiau informacijos apie B2B parodą baldų pramonei
MEDŽIAGOS, ĮRANGA IR TECHNOLOGIJOS www.litexpo.lt

Parodos organizatorius
Lietuvos Parodų ir
Kongresų centras
LITEXPO

Parodos partneris
Asociacija,
Lietuvos
Mediena

