KVIETIMAS Į KONTAKTŲ MUGĘ
VšĮ “Versli Lietuva” kartu su partneriais - Lietuvos parodų ir
kongresų centras “Litexpo” ir Lietuvos inžinerinės pramonės
asociacija “Linpra” 2012 m. gegužės 22 d. Balttechnika 2012
parodos metu organizuoja kontaktų mugę inžinerijos
pramonės įmonėms (metalo apdirbimas, plastikai, elektronika,
pramonės įranga ir kt.).

KONTAKTŲ MUGĖ
2012 m. gegužės 22 d.

Renginio vieta – Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo",
Laisvės pr. 5, Vilnius.
Registracija į kontaktų mugę vyks ne vėliau kaip iki 2012 m.
kovo 31 d.
Dalyvavimas kontaktų mugėje nemokamas.

Registruotis į kontaktų mugę www.trademeeting.lt

KONTAKTŲ MUGĖS KONCEPTAS
Kontaktų mugėje kviečiamos registruotis šias veiklas, vykdančios įmonės:










Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Pagrindinių metalų gamyba
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

VšĮ „Versli Lietuva“ pasinaudodama savo atstovais užsienyje ir komercijos atašė tinklu, į kontaktų mugę
Balttechinka 2012 parodos metu kvies dalyvauti įmones iš Suomijos, Nyderlandų, Vokietijos, Danijos, Švedijos,
Jungtinės Karalystės, Rusijos ir Ukrainos.
Kontaktų mugės eiga:





Registracija ir anketos užpildymas www.trademeeting.lt ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d.;
Potencialių partnerių pasirinkimas susitikimams (susitikimų trukmė – 15-20 min.);
Individualus susitikimų grafikas (ne anksčiau kaip nuo 2012 m. gegužės 3 d.);
2012 m. gegužės 22 d. kontaktų mugė – individualūs susitikimai su potencialiais partneriais.

VŠĮ „Versli Lietuva“, A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 249 9083, faks. (8 5) 204 5808; el. paštas: info@verslilietuva.lt
Įmonės kodas: 302454111; PVM mokėtojo kodas: LT100005125012, www.VersliLietuva.lt

BALTECHNIKA 2012 PARODA
Balttechnika – svarbiausias inžinerinės pramonės įvykis LIETUVOJE. Jau 20-ąjį kartą
rengiama didžiausia ir plačiausią tematiką apimanti pramonės technologijų paroda
Lietuvoje suburia pagrindines Lietuvos ir užsienio įmones.
Paroda apima virš 4 tūkstančių kvadratinių metrų lauko ir vidaus ekspozicinio ploto.
Paroda skirta specialistams, verslui, akademinei visuomenei. Moderniai įrengtame
konferencijų centre parodos metu vyksta tarptautiniai renginiai, konferencijos,
seminarai.

LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRAS "LITEXPO"
LITEXPO kasmet suorganizuoja daugiau kaip 20 tarptautinių parodų, apie 500
konferencijų, seminarų ir kitų įvairių renginių.
Per metus LITEXPO parodose dalyvauja apie 3000 firmų iš daugelio pasaulio šalių,
parodas ir renginius aplanko per 400 000 lankytojų.
LITEXPO kompleksą sudaro 5 parodų salės, kurių bendras ekspozicijų plotas –
17,6 tūkst. m2. ir 15,1 tūkst. m2. ploto lauko aikštelės. Iš viso parodinis plotas
siekia 32,7 tūkst. m2. ir šiuo metu LITEXPO yra didžiausias parodų ir konferencijų
centras Baltijos šalyse tiek pagal renginių skaičių bei pajamų rodiklius, tiek ir
pagal turimą gerai bei moderniai įrengtą ekspozicijų plotą.

APIE VŠĮ „VERSLI LIETUVA“
VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) yra ne pelno siekianti agentūra, kurios steigėjas ir savininkas – Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija. VL vykdo dvi pagrindines funkcijas – verslumo ir eksporto skatinimą.
Siekiant įgyvendinti šias dvi funkcijas, VL organizuoja mokymus, dalyvavimą tarptautinėse parodose su nacionaliniu
stendu, atvykstamąsias ir išvykstamąsias verslo misijas, kontaktų muges ir kitus svarbius renginius.

Kontaktų mugės atsakingas asmuo:
VšĮ “Versli Lietuva” asistentė Indrė Zakarauskaitė
Tel.: +37052194316
El. paštas: i.zakarauskaite@verslilietuva.lt

Registracija vyks iki
2012 m. kovo 31 d.
Registracija
www.trademeeting.lt
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