


Gerbiamas vadove,

Su malonumu ir lūkesčiu pranešame, kad 2019 m. balandžio 4-6 d. Klaipėdoje vyks dvi specializuotos
tarptautinės parodos „Statyba 2019“ bei „Energetika 2019“. Tai didžiausias verslo renginys Vakarų regione.

27-oji tarptautinė statybos, remonto ir interjero bei 2-oji tarptautinė energetikos ir energiją tausojančių
technologijų parodos, organizuojamos perspektyvių šios srities vystymo ir inovacijų kontekste:

• intensyvi Vakarų Lietuvos regiono ir Klaipėdos raida
• ekonominio proveržio strategija
• investicijos į viešuosius objektus ir infrastruktūrą
• spartus kurortinių zonų vystymas
• Klaipėdos jūrų uosto plėtra

Tai faktoriai, įtakojantys statybų sektoriaus plėtrą visame regione, viešųjų ir individualių objektų projektavimą
ir statybą. Procesai, kurie sudaro geras prielaidas statybos ir energetikos sektorių įmonėms šiame regione veikti
aktyviau, užimti arba sutvirtinti naudingas pozicijas bei plėtoti savo verslą.

Esame įsitikinę, kad išties verta dalyvauti šiame renginyje, kuriame save pristatys per du šimtus dalyvių iš
Lietuvos, Latvijos, Rusijos Kaliningrado srities. Parodos vienija žmones, idėjas ir sprendimus – tai ir yra trys
pagrindiniai sėkmės elementai.

Siekiame, kad parodose būtų pristatyta kuo daugiau naujovių – technologijų, produkcijos ir naujų žinių.
Ypatingą dėmesį skiriame šių sričių profesionalų ir galutinių vartotojų sudominimui bei pritraukimui. Parodose
numatyta tarptautinė konferencija, inovacijų zonos, naujų produktų bei technologijų pristatymai, verslo susitikimų
vietos, mokymai, konkursai.

Parodos vyks 3 dienas Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir jos prieigose. Joms skirta 4200 kv.m. ploto uždarose
patalpose bei 7000 kv.m. ekspozicinio ploto lauke.

Siūlome Jums pasinaudoti galimybe pristatyti save, surasti partnerių ir klientų, užmegzti naujus ryšius,
reklamuoti savo prekes ir paslaugas, tirti rinką ir būti svarbia didelio renginio dalimi.



PARODŲ TEMATIKOS
I aukštas/ Laukas
Apdailos medžiagos (statybinės, interjero)
Apšvietimo sistemos
Dažai, glaistai, lakai, gruntai
Durys, vartai
Grindų, lubų, sienų dangos
Izoliacinės medžiagos
Laiptai, turėklai, pertvaros
Langai
Pastatų šiltinimas
Inžineriniai tinklai
Rąstiniai ir kitų tipų pastatai
Statybinės medžiagos ir gaminiai
Statybinė technika ir įrengimai
Stogų dangos, lietaus nuvedimo sistemos
Lauko baldai
Sodo technika ir inventorius
Apželdinimas, gerbūvis
Sodinukai

Energetinis efektyvumas:
Energijos vartojimo efektyvumo technologijos
Įkrovimo sistemos ir baterijos
Hibridinės transporto priemonės
Elektros energijos taupymo įranga
Energiją taupančios sistemos
Vandens tiekimo paslaugos
Šilumos siurbliai, saulės kolektoriai
Oro kondicionavimas

II AUKŠTAS
Baldai
Apšvietimo sistemos
Dekoratyvinės interjero medžiagos 
(gobelenas ir kt.)
Durys, slankiojančios sistemos
Kilimai
Užuolaidos
Namų interjero detalės
Floristika
Paveikslai
Vaizdo, garso aparatūra

Atsinaujinanti energetika:
Saulės fotovoltinė energija
Saulės šiluminė energija
Biomasės energija
Biodujų energija
Vėjo ir hidroenergija
Geoterminė energija
Tinklų technologijos:
Elektros
Santechnikos
Šildymo
Vėdinimo
Apsaugos, ryšių
Vandentiekio - nuotekų 

PARODŲ EKSPOZICIJA

LAUKO EKSPOZICIJA 

II AUKŠTO EKSPOZICIJA 

I AUKŠTO 
EKSPOZICIJA 

PAVILJONO 
EKSPOZICIJA 



PARODŲ „STATYBA 2018“ IR „ENERGETIKA 2018“ STATISTIKA:

• Parodų dalyviai - 191 iš 7 valstybių.
• Dalyviai atstovavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, 

Kinijos, Vokietijos valstybes.
• Bendras parodų ekspozicinis plotas 2908 kv.m.
• Bendras lankytojų skaičius - 10 000, iš jų 20 proc. specialistai

(politikos formuotojai, įmonių savininkai, investuotojai, 
vadovaujantys asmenys, pirkimo vadovai, vadybininkai, 
inžinieriai, gamybos ir technikos vadovai, rangovai, subrangovai, 
techniniai statybų darbų prižiūrėtojai, statybos darbų vadovai, 
vidaus inžinerinių sistemų specialistai, lauko inžinerinių tinklų 
specialistai, architektai, projektuotojai, interjero dizaineriai).

• Vyko tarptautinė Baltijos jūros šalių energetikos konferencija 
(organizuota kartu su žurnalu IQ).

• Vyko 21 seminaras.

KODĖL VERTA DALYVAUTI PARODOSE?

• Puiki platforma pristatyti savo veiklą ar įmonę
• Puiki platforma įvesti į rinką naują produktą ar prekinį 

ženklą
• Puiki galimybė reklamai, kadangi į parodas ateina tikslinė 

auditorija
• Galimybė tiesioginio kontakto metu pabendrauti su 

klientu ir gauti atsiliepimus
• Galimybė būti naujovių sūkuryje bei sužinoti industrijos 

aktualijas
• Galimybė analizuoti konkurentus
• Galimybė susirasti partnerių ar atstovų



SUSISIEKITE SU MŪSŲ KOMANDA JAU ŠIANDIEN 
IR MES OPERATYVIAI PATARSIME, KAIP TAPTI

EFEKTYVIA PARODOS DALIMI!

Daiva Čekaitė
Parodos vadovė

daiva@expo-vakarai.lt
+370 615 93900

Vitalija Gudauskytė 
Parodos vadovės asistentė
vitalija.g@expo-vakarai.lt

+370 682 63059

PARODOS KLAIPĖDOJE www.expo-vakarai.lt
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