
 
 

 

 

 

GRÜNE WOCHE BERLIN‘ 2015 –  

ŽALIOJI BERLYNO SAVAITĖ 
Tarptautinė maisto pramonės, žemės ūkio ir  

sodininkystės paroda 
 

2015.01.16-01.25. d. Berlynas, Vokietija 

Kviečiame Jus vykti 2015 m. sausio 15-18 d. aplankyti vieną reikšmingiausių tarptautinių parodų, 

įkurtą 1926 m. 80-ąją “Grüne Woche Berlin’ 2015 – Žaliąją Berlyno savaitę - Tarptautinę 

maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodą” Berlyne, Vokietijoje, kur gamintojai iš 

viso pasaulio atvyksta rinkoje išbandyti maisto ir prabangos produktų, ir sustiprinti savo įvaizdį. 

Paskutinį sykį 124 700 kv.m.
 
parodos plote 1 689 dalyviai iš 69 šalių pristatė savo naujausius 

roduktus ir paslaugas, o apsilankė joje 411 731 lankytojas. Parodos metu vyks virš 300 forumų, 

seminarų, konferencijų ir komitetų susitikimų. Šios parodos šalis partnerė – Latvija. 

Parodos sektoriai: 

 Tarptautinės maisto ir prabangos prekės 

 Visų rūšių švieži produktai 

 Alus, vynas ir šampanas 

 Mėsa ir dešrelės 

 Jūros gėrybės 

 Arbata, žolelės ir prieskoniai 

 Žemės ūkio ir sodininkystės įranga, mašinos ir prietaisai 

 Sėklos 

 Šiltnamių ir sodininkystės reikmenys 

 Gyvulių auginimas 

 Naminiai gyvūnai 

 Medžioklės ir žūklės reikmenys 

 Virtuvių ir namų apyvokos prietaisai ir įrengimai 
 

 

Šią parodą aplankyti kviečiami maisto pramonės, didmeninės ir mažmeninės prekybos atstovai, 

žemės ūkio produkcijos importuotojai, žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės ir komercinės 

žuvininkystės ekspertai, žemės ūkio politikos ir administravimo specialistai. Praeitais metais 5 120 

žurnalistų iš 71 šalies dalyvavo parodoje ir paskelbė šviežiausias parodos naujienas 13 000 

laikraščių, 390 TV laidų ir 1500 radijo reportažų. 
 

Kelionė vyks 2015 m. sausio mėn. 15–18 d.  

Kelionės kaina: 695,-Lt./asm. (201,28 EUR)  

Kelionės kainą sudaro: kelionė komfortabiliu autobusu (WC, audio/video aparatūra, kava/arbata), 2 

nakvynės (su pusryčiais) dviviečiame kambaryje viešbutyje Lenkijoje, 1 nakvynė (su pusryčiais) 

dviviečiame kambaryje viešbutyje Vokietijoje, draudimas, kelionės vadovo paslaugos, kelių ir 

ekologijos mokesčiai, apžvalginė ekskursija Berlyne.  
 

Bilietų į parodą kaina: 14,-Eurų/ 1 dienai (užsisakius iš anksto). 

Dėl visų kelionės detalių: smulkesnės kelionės programos, paraiškos kelionei ar kitų klausimų 

maloniai kviečiame teirautis ir registruotis kelionei iki š.m. gruodžio 19 d. tel.: +370 615 28130; 8 

5 212 3328 arba e-paštu: l.aleksiuniene@boutiquetravel.lt; parodos@boutiquetravel.lt  

Verslo kelionių organizatorius „Boutique Travel“ A.Smetonos g.2, LT-01115 Vilnius. 
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