UAB “AUTARĖ” kviečia Jus dalyvauti 23-oje tarptautinėje specializuotoje
MAISTO PRAMONĖS parodoje RYGOJE (Latvija)

RIGA FOOD 2018
Paroda vyks rugsėjo 05 - 08 dienomis Tarptautiniame Parodų Centre BT1, Kipsalos g. 8, Rygoje
Paroda RIGA FOOD – tai didžiausia maisto pramonės paroda Pabaltijo šalyse. Parodą sudaro šios
ekspozicijos: Riga Food Regular Expo (maisto produktai, mėsa, pienas, žuvis, duona, konditerijos
gaminiai, šaldyti pusgaminiai, vaisiai, daržovės, kulinarija); Riga Food Drinks (alkoholiniai ir
nealkoholiniai gėrimai, alus, vynas, kava, arbata. Konkursai ir degustacijos); Riga Food Gourmet
(delikatesai ir prabangūs gėrimai); Riga Food Specialty (sveiki produktai, košerinis ir halal maistas,
vegetariški produktai, biologiniai maisto produktai. Maisto papildai. Augaliniai ekstraktai. Vitaminai
ir mineraliniai papildai. Sportinis racionas) Riga Food Printing and Packaging Tech (pakuotė,
pakavimo įrengimai bei žaliavos, etiketės, ženklinimas, barkodai, poligrafinė įranga, žaliavos); Riga
Food Technology And Ingredients; Riga Food Catering And Retail Tech; Riga Food Hotel Expo;
Riga Food Clean Expo; Riga Food Innovation.
2017 metų parodoje savo produkciją pristatė 720 kompanijų iš 35 pasaulio šalių, 15 Nacionalinių
paviljonų, parodą aplankė 39 412 lankytojų iš 54 šalių.
Dalyvavimo sąlygos:
Registracijos mokestis:
99 EUR
Registracijos mokestį moka ir įmonė-eksponentė, ir įmonė- sub.eksponentė.
Į kainą įeina: įrašąs į parodos katalogą, dalyvio kortelės, kvietimai stendo lankytojams, 2 kvietimai į
biznio kokteilį, parodos katalogas.
1 kv.m. neįrengto ploto:
Stendas su viena atvira siena:
77 EUR (minimalus stendo dydis 9 kv.m.)
Stendas su dviem atvirom sienom:
93 EUR (minimalus stendo dydis12 kv.m.)
Stendas su trimis atviromis sienomis:
100 EUR (minimalus stendo dydis 15 kv.m.)
Stendas su keturiomis atviromis sienomis: 109 EUR (minimalus stendo dydis 20 kv.m.)
Į kainą įeina: parodinio ploto nuoma.
1 kv.m. įrengto parodinio ploto:

neįrengtas parodinis plotas plius 16 EUR

Į kainą įeina: "Octanorm" konstrukcijų nuoma ir montažas, 1 šviestuvas "Spot" (kas 3 kv.m.), užrašas ant
stendo, centrinis šildymas, praėjimų tarp stendų valymas, apsauga.
1 kv.m. neįrengto ploto lauko aikštelėje:

32 EUR (minimalus stendo dydis 8 kv.m.)

Kainos nurodytos be PVM

Informacija teikiama telefonais: (8-5) 2622453, 8 603 15525
Projektų vadovė Roma Bieliajevienė
roma@autare.lt www.autare.lt; www.autaretravel.lt

