
Pagrindinės parodos temos:
•    Kosmetika ir buitinė chemija
•    Apranga ir aksesuarai 
      (tekstilės (audinių, trikotažo, odos, vilnos) ir kailio gaminiai – avalynė – galanterija – juvelyrika, bižuterija)
•    Idėjos namams. Interjeras
      (baldai – namų tekstilė – žvakės, eteriniai aliejai, patalpų kvapai – knygos – suvenyrai)
•    Būstas ir sodas
      (medžio ir metalo konstrukcijos, moduliniai pastatai – durys, langai, vartai, tvoros – krosnys, židiniai, pirtys – nuotekų valymo
       sistemos – mažoji architektūra, aplinkos apželdinimo sprendimai)
•    Maistas ir gėrimai
      (mėsos, žuvies gaminiai – pieno produktai – žemės ūkio produktai, medus – duonos gaminiai ir konditerija – bakalėja – delikatesai,
       pagardai, padažai – saldumynai – gėrimai – vaistažolės, maisto papildai – maistas augintiniams)

Paroda suteikia pridėtinės vertės Jūsų specialistams,
produktams ir prekių ženklams:

12-oji Lietuvos gamintojų paroda

Komisijų nariai deleguojami iš:
•    Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos LIKOCHEMA
•    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento
•    Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
•    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus
•    Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
•    Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos
•    Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos LitMEA
•    Lietuvos pramonininkų konfederacijos
•    Nacionalinės inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacijos
•    KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto
•    VDA akademijos Kauno fakulteto Tekstilės katedros

SPALIO 9–11 D.

UAB „Ekspozicijų centras“ kartu su partneriais Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija, Lietuvos
pramonininkų konfederacija kviečia dalyvauti tradicinėje Lietuvos gamintojų parodoje RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ.

Parodos tikslas – pristatyti Lietuvoje sukuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas, skatinti lietuviškų produktų
vartojimą, stiprinti šalies gamintojų ir jiems aktualių paslaugų, įrangos tiekėjų bendradarbiavimą.

2019 m. skirta 21 aukso medalių

Parodos apdovanojimu įvertinsime geriausius parodoje 
pristatomus maisto ir gėrimų, aprangos, kosmetikos, 
buitinės chemijos gaminius, sprendimus interjerui, 
būstui ir sodui. Produktai renkami iš anksto 
paskelbtame konkurse, kurio metu kompetentingos 
komisijos vertina kiekvienai konkurso kategorijai 
pateiktus eksponatus. Nugalėtojai paskelbiami renginio 
atidarymo ceremonijoje, pristatomi žiniasklaidoje, o 
gaminiai demonstruojami laureatų vitrinoje. 
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Lietuviškų gaminių idėja ir tiesioginis ryšys buria bendruomenę ir yra tarsi lakmuso popierėlis naujiems gaminiams.

Parodos lankytojai naudojasi proga sutikti gyvai pamėgtos produkcijos gamintojus ir rinkos naujokus, pakalbėti
apie produktų ypatybes ir įsigyti jų gamintojo kainomis, išgirsti naujų gaminių pristatymus ir jų sukūrimo istorijas.

dalyvių 2019 m.

75% iš jų pateikė paraiškas artėjančiam 2020 m. renginiui.

12 metų populiarumą išlaikanti paroda – pelnytas dalyvių
pasitikėjimas, garantuotas žinomumas visuomenėje.

Žalgirio arena
(Karaliaus Mindaugopr. 50

 Kaunas)

Dalyvio mokestį sudaro:

Registracija – 120 Eur + PVM Ploto nuoma – nuo 74 Eur  + PVM 
(nurodyta 1 kv. metro kaina, minimalus plotas 4 kv. m)

•  Parodos organizatorių konsultacijos/pagalba dėl
    registracijos, ploto pasirinkimo, stendo įsirengimo,
    pasirengimo parodai 
•  nuoseklus Dalyviui aktualios informacijos pateikimas
    nuo registracijos momento iki ataskaitos pasibaigus
    renginiui
•  Dalyvio informacijos paskelbimas e-kataloge
    www.expo.lt (pavadinimas, adresas (tik juridinių
    asmenų), tel. numeris, el. pašto adresas, svetainės
    adresas, dalyvio pateiktas veiklos/ eksponatų
    aprašymas) 
•  lankytojų pritraukimas įvairiomis reklamos
    priemonėmis
•  bendras apšvietimas ir praėjimų valymas
•  bendra ekspozicijos apsauga ne darbo laiku

Įrengtas parodinis plotas
1 kv. m kaina – 88 Eur + PVM

Neįrengtas parodinis plotas
1 kv. m kaina – 74 EUR + PVM

•  parodos ploto nuoma visam parodos laikui
•  modulinės konstrukcijos ir baltos sienelės (2,5 m aukščio)
•  kiliminė danga
•  užrašas ant stendo
•  1 stalas ir 2 kėdės
•  2 šviestuvai, 3-jų jungčių rozetė 220 V, 2 kw 
•  šiukšlių dėžė ir stendo grindų valymas

(be parodinių konstrukcijų, sienelių, elektros įvado, stalo,
kėdžių, šviestuvų ir kt.)

Ploto LAUKE nuoma – tik 28 Eur + PVM už 1 kv. metrą

Papildoma nauda Dalyviui – be papildomų mokesčių

•  Dalyviui suteikiami kvietimai nemokamai aplankyti parodą, kuriuos galima padovanoti klientams, partneriams,
    kolegoms (30 vnt. spausdintų, 50 vnt. elektroninių kvietimų)
•  Dalyvio ir/ar pristatomų prekių ženklų logotipai paskelbiami parodos svetainės www.expo.lt skiltyje „Parodoje pristatoma“
•  Dalyvio pateikta žinutė (iki 950 simbolių) apie naujienas/akcijas parodoje paskelbiama parodos svetainės www.expo.lt
    skiltyje „Dalyvių naujienos“
•  Dalyviui pateikiami parodos reklaminiai skydeliai, kuriuos patogu panaudoti skelbiant klientams apie planuojamą
    dalyvavimą parodoje.

Registruotis dalyvavimui ir daugiau informacijos apie parodą galite rasti www.expo.lt. 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu rpl@expo.lt.

Parodos vieta

spalio 9, 10 d. 10–18 val.
spalio 11 d. 10–16 val.

Parodos darbo laikas

Organizatorius Partneriai Forumo organizatoriai


