Gerbiami klientai,
UAB “Autarė” kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje specializuotoje

ENERGETIKOS, ENERGETINIO EFEKTYVUMO IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJŲ
PARODOJE RYGOJE (LATVIJA)

APLINKOSAUGA IR ENERGETIKA’ 14
kuri vyks spalio 16 – 19 dienomis Tarptautiniuose Parodų Rūmuose “BT 1”, Kipsalos g. 8

Parodos organizatoriai: kompanija “BT1”
Atstovai Lietuvoje: UAB “Autarė”
Praeitais metais parodoje dalyvavo 114 eksponentų iš 13 skirtingų pasaulio šalių. Parodą aplankė
24 749 lankytojai iš Latvijos, Lietuvos, Čekijos Respublikos, Švedijos, Vokietijos, Didžiosios
Britanijos, Kanados ir Lenkijos. Šie teigiami rezultatai „Aplinkosaugai ir energetikai 2013“ rodo,
koks svarbus ir įdomus renginys yra kiekvienam asmeniui, kuris siekia efektyviai išnaudoti gamtinius
ir energetinius išteklius. Lankytojai ir žiniasklaida taip pat įvertino ekspozicijos įvairovę – nuo
energiją taupančių sprendimų kiekvienuose namuose iki pramoninių mašinų. Daugelis produktų buvo
pirmą kartą rodomi Latvijoje. Mugė pasiūlė gausią ekologiškų transporto priemonių ekspoziciją,
kurią lankytojai galėjo išbandyti.
Parodoje eksponuojama: Energiją taupančios šildymo ir šilumos izoliacinės technologijos; šilumos
matavimo ir kontrolės įranga; naujoviški šildymo sistemos renovacijos sprendimai; efektyvios gatvės
ir vidaus apšvietimo tendencijos; įranga ir sprendimai efektyvaus saulės ir vėjo energijos
panaudojimo; vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga; pramonės ir buitinių nuotekų valymo
technologija; aplinkai nekenksmingas transportas - elektrinės transporto priemonės.
Tuo pačiu metu vyks statybų pramonės ir namų dizaino paroda: BŪSTAS II
Dalyvavimo sąlygos:
Registracijos mokestis:
103 EUR
Registracijos mokestį moka įmonė - eksponentė ir įmonė-sub. eksponentė.
Į kainą įeina: įrašas į parodos katalogą, dalyvio kortelės, kvietimai lankytojams, viešbučių
užsakymas, bendra parodos reklama.
*1 kv. m. neįrengto parodinio ploto:
Stendas su viena atvira siena:
39 EUR minimalus stendo dydis 6 kv. m.
Stendas su dviem atvirom sienom:
45 EUR minimalus stendo dydis 8 kv. m.
Stendas su trim atvirom sienom:
49 EUR minimalus stendo dydis 12 kv. m.
Stendas su keturiom atvirom sienom:
53 EUR minimalus stendo dydis 20 kv. m.
* - Rezervuojant neįrengtą plotą, užsakovui pageidaujant, įrengiame nestandartinį (individualų) stendą
1 kv. m. ploto su standartiniu stendu - aukščiau nurodyta kaina + 16 EUR
Į kainą įeina: parodinio ploto nuoma, “Octanorm” konstrukcijų nuoma ir montažas, kiliminė danga,
šviestuvai “spot”( kas 3 kv. m), užrašas ant stendo, praėjimų tarp stendų valymas, apsauga.
1 kv. m. lauko aikštelėje (minimalus plotas 8 kv. m.):

28 EUR

Kainos nurodytos be PVM.
Perkelkite savo rūpesčius ant mūsų pečių!
Informacija teikiama telefonais: (5) 262 7845
Projekto vadovė: Nida Venslovė
nida@autare.lt, www.autare.lt, www.autaretravel.lt

