UAB “AUTARĖ” kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje
PAKAVIMO TECHNOLOGIJŲ PARODOJE HELSINKYJE (SUOMIJA )

PACTEC HELSINKI’18
Paroda vyks 2018 m. gegužės 29 – 31 d. parodų centre "Suomen Messut",(Messuaukio g-vė.l, Helsinkis)
"PacTec Helsinkis" yra pagrindinė Šiaurės Baltijos jūros regiono pramonės šakos technologijų
paroda, kurioje susipažinsite su sprendimų priėmėjais ir žinomais pakavimo pramonės atstovais.
Renginys vyksta kas trejus metus. Parodos dalyviai yra tiek dideles, gerai žinomas tarptautines
kompanijas, tiek naujos, novatoriškos kompanijos. Susipažinkite su sprendimų priėmėjais, pamatykite
savo esamus ir potencialius klientus ir pristatykite savo produktą ar paslaugą tik reikiamiems
žmonėms - akis į akį ir asmeniškai. Renginyje vyksta daug verslo sandorių!
Į parodą atvyksta pakavimo srities profesionalai iš Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Rusijos,
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ir kitų šalių. Pagrindinis parodos tikslas - padėti įmonėms susirasti naujų
verslo partnerių, sustiprinti jau esamus verslo ryšius, pristatyti įmonėms savo produkciją ir paslaugas.
2016 metais vykusioje parodoje 4349 kv.m. parodiniame plote savo produkciją pristatė 151 dalyviai.
Parodoje apsilankė 5986 profesionalūs lankytojai.
"PacTec" parodos dalyviai ir lankytojai atstovauja šioms pramonės šakoms ir profesinėms grupėms:
maisto pramonei, spaudos pramonei, IT, chemijos pramonei, mokymams ir konsultavimui, gumos ir plastiko
pramonei, logistikai, farmacijos ir kosmetikos pramonei, rinkodaros komunikacijai, metalo pramonei,
pakavimo pramonei, popieriaus ir kartono pramonei, didmeninei ir mažmeninei prekybai, moksliniams
tyrimams ir plėtrai.
Produktų grupės:
Subranga | Organizacija ir žiniasklaida | Mašinos ir įrenginiai | Vartojimo prekės I Kokybės kontrolė |
Logistika | Medžiagos ir gamintojai | Kitos paslaugos ir produktai | Spausdinimas | Ženklinimas ir
žymėjimas | Pakuotė | Pakuotės dizainas | Pakavimo mašinos | Pakavimo medžiagos | Pakavimo
technologija | Paslaugos ir konsultavimas | Patikros ir tikrinimo sistemos I Priedai | Identifikavimo ir
apsaugos sistemos | Aplinkosaugos paslaugos
Dalyvavimo sąlygos:
Registracijos mokestis: dalyviui - 520 EUR; subeksponentui - 370 EUR.
Į kainą įskaičiuota: elektros įvadas, pakvietimai lankytojams, dalyvio kortelė, informacija parodos
kataloge, parodos katalogas. Registracijos mokestį moka įmonė eksponentė ir įmonė sub. eksponentė.

Neįrengtas plotas:
Stendas eilėje:
Iki 100 kv.m. 110 EUR
Kampinis eilėje:
Iki 100 kv.m. 121 EUR
Įrengtas stendas:
12-21 kv.m.
24-36 kv.m.
40-50 kv.m.

Nuo 101 kv.m. 93 EUR
Nuo 101 kv.m. 93 EUR

Stendas eilėje
180 EUR (1 kv.m.)
165 EUR (1 kv.m.)
149 EUR (1kv.m.)

Kampinis stendas
191 EUR(1 kv.m.)
176 EUR (1 kv.m.)
160 EUR (1 kv.m.)

Į kainą įskaičiuota: konstrukcijų nuoma ir montažas, kiliminė danga, elektros rozetė, šviestuvai, valymas.
Kainos nurodytos be PVM.

Projekto vadovė Roma Bieliajevienė
Informacija telefonais: (8-5) 2622453, 860315525;
roma@autare.lt www.autare.lt www.autaretravel.lt

