Cea de-a treia ediţie a Târgului de bunuri de larg consum Primăvara la Romexpo va
avea loc în perioada 10 - 12 martie 2017, in pavilionul C1 din cadrul Centrului
Expoziţional.
Aşadar, colecţionari şi anticari, producători, importatori sau distribuitori de
articole vestimentare, încălţăminte şi accesorii, produse cosmetice, decoraţiuni
interioare vintage sau moderne, produse hand-made, obiecte de: artizanat, artă
meşteşugărească şi populară românească vă aşteptăm pe toţi ca expozanţi la cea de-a
treia ediţie a târgului Primăvara la Romexpo!
Ediţia precedentă a reunit la Romexpo peste 64 de expozanti ce au ocupat peste 700
mp cu veselie, cadouri şi voie bună.
Primavăra începe cu voi la ROMEXPO!

TEMATICA
Companiile sunt invitate să expună produse şi servicii de larg consum de calitate,
rafinate, valoroase şi inedite, din domeniile:

Îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie şi accesorii
 Produse cosmetice
Decoraţiuni interioare şi antichităţi
 Artizanat şi cadouri - art&craft
 Dulciuri şi produse apicole
 Conserve legume-fructe
Băuturi alcoolice şi non-alcoolice
DE CE SĂ EXPUNEŢI?

Veti putea vinde produsele dumneavoastră într-un cadru adecvat;
Primăvara la Romexpo oferă oportunitatea de a întâlni potenţiali clienţi şi parteneri, cu
care veţi avea ocazia să încheiaţi contracte pe termen lung;

Veţi putea să fidelizaţi clienţii actuali şi să atrageţi noi cumpărători;
Târgul prezintă ocazia de a recruta distribuitori şi agenţi de vânzare
Nu trebuie să vă faceţi numele auzit singuri! Romexpo promovează atât pe radio, cat
si online evenimentul printr-un plan de comunicare bine structurat!

În aceeasi perioadă, în cadrul Centrului Expoziţional Romexpo va avea loc
BUCHAREST PET EXHIBITION – expoziţie de animale de companie care va atrage, la
rândul ei, un număr mare de vizitatori.

TARIFE DE PARTICIPARE*
Chirie spaţiu interior cu:
1 latura liberă: 25 euro/ mp
2 laturi libere: 27 euro/mp
3 laturi libere: 29 euro/mp
4 laturi libere: 31 euro/mp

Chirie spaţiu exterior: 10 euro/ modul 4 mp dotat cu 1 masă + 2 scaune
* Tarifele nu includ TVA
*Pentru firmele membre ale Camerelor de Comert şi Industrie Judeţene se aplica un tarif
diferenţiat cu 20%.

Vă aşteptam!
la ediţia 2017!
ECHIPA DE PROIECT:
Mihaela PANE – Manager Proiect
Mobil: 0749.275.222
Fax: 021.207.70.70
E-mail: mihaela.pane@romexpo.ro

ORGANIZATORI:
Bogdan IVĂNESCU
Telefon: 021.207.70.00 int. 1156
Mobil: 0758.837.738
Fax: 021.207.70.70
E-mail: bogdan.ivanescu@romexpo.ro

Adina PINTILIE
Telefon: 021.207.70.00 int. 1088
Mobil: 0758 837 739
Fax: 021.207.70.70
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