27-OJI STATYBOS, INTERJERO, BALDŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARODA
Renginys, skirtas
naujienoms ir produkcijai
pristatyti, patikima
kontaktų ir verslo
platforma.

KOVO 19–21 D.
Kviečiame dalyvauti parodoje NAMŲ PASAULIS 2021 ir:
• būti rinkos naujienų sūkuryje,
• investuoti į ateitį ir ilgalaikę reklamą,
• pasinaudoti galimybe augti įmonei ir produkcijai,
• pasiekti visą tikslinę grupę vienoje vietoje,
• geriau pažinti konkurentus,
• surasti partnerius naudingiems verslo sandoriams.

„NAMŲ PASAULIS 2021“ – VIETA JŪSŲ IDĖJOMS IR VERSLUI!
Parodoje NAMŲ PASAULIS 2021:
• skaitmeninių iniciatyvų projektai,
• inovacijų pristatymai,
• statybų ir NT konferencijos,
• specializuoti seminarai,
• susitikimas su architektais,
• urbanistikos sektoriaus naujienos,
• interjero dizaino konsultacijos,
• baldų ekspozicija, dekoro sprendimai,
• nekilnojamojo turto ekspozicija „Būstas 2021“,
• idėjos būsto projektavimui, statymui, renovacijai.

TEMOS
• statybinės medžiagos,
konstrukcijos bei
technologijos
• vidinės ir išorinės apdailos
medžiagos ir priemonės
• dažai, lakai ir kita buitinė
chemija
• santechnika ir santechniniai
įrengimai, inžinerinė įranga
• šildymo, vėdinimo, oro
kondicionavimo sistemos
• garso ir termoizoliacinės
medžiagos
• išorinės ir vidaus durys,
langai, vartai
• pirtys, baseinai, jų įranga
• gyvenamosios aplinkos
tvarkymas
• butų ir pastatų apsaugos
priemonės, jų sistemos
• vidaus ir lauko baldai
• nekilnojamasis turtas
• architektūra, interjero
paslaugos

NAUJIENOS
„EKO 2021“- ekologija, tausojimas, tvarumas!
Erdvė skirta ekologiškoms statybinėms medžiagoms,
tausojantiems sprendimams pristatyti, skatinti aplinkos
tvarumo praktiką.
Ekspozicija „3i-namai“– išmanūs, inovatyvūs,
individualūs sprendimai!
Ekspozicija skirta išmanių technologijų namų valdymo,
automatikos, apšvietimo, saugos, mikroklimato sistemų,
namų pramogų įrangos atstovams.
Kodas „Interjeras 2021“
Ekspozicija skirta naujausiems interjero, baldų, apšvietimo
sprendimų sistemoms pristatyti.
„Būstas 2021“
Tai vieta, suburianti geriausius NT srities ekspertus,
sukurianti progą pristatyti naujus objektus plačiam klientų
ratui, padedanti užmegzti glaudesnį ryšį su tiksline auditorija
ir pasiekti efektyvių rezultatų nekilnojamojo turto rinkoje.
Dizainas, architektūra. Forma - „Konsultuokis!“
Dizaineriai, architektai šioje erdvėje galės pristatyti savo
darbus, pakonsultuoti lankytojus ir susirasti naujų klientų.

„NAMŲ PASAULIS“ – PARODA, suburianti statybų sektoriaus atstovus iš visos Lietuvos ir užsienio.

Dalyviai – 188 įmonės (2019 m.)

UAB „Ekspozicijų centras“
Tel. 8 37 79 29 85, 8 611 238 72
El. p.: namupasaulis@expo.lt
www.expo.lt

Lankytojai – 26 400 (2019 m.)

