Marselis, 2020 m. kovo 17 d.

Gerbiamieji,
Prancūzijos kompanija "BaltiM", kartu su parodos organizatoriumi "Ge.fi", maloniai kviečia dalyvauti
tarptautinėje parodoje „Artigiano in Fiera“, kuri vyks 2020 m. gruodžio 5-13 d. Milane (Italija).
Atsižvelgdami į "BaltiM" patirtį tarptautinių profesinių renginių organizavimo srityje (per 5 veiklos
metus "BaltiM" sėkmingai palydėjo daugiau nei 463 Europos kompanijas į 50 tarptautinių renginių
Italijoje ir Prancūzijoje), "Ge.fi", kaip ir kiti didžiausių Italijos ir Prancūzijos parodų organizatoriai,
suteikia mūsų įmonei ypatingą misiją ir pasitikėjimą – koorganizuoti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių
ekspozicijas šioje parodoje.
„Artigiano in Fiera“ - pats svarbiausias pasaulyje verslo renginys, skirtas amatininkams ir maisto
produktų gamintojams, atstovaujantiems daugiau nei 100 pasaulio šalių.
Lietuvos ekonomikai tai itin reikšmingas renginys, suteikiantis neįkainojamą galimybę pristatyti mūsų
šalį milijonui lankytojų iš šiaurės Italijos ir artimiausių Europos šalių, supažindinti su mūsų šalies
kultūra, gastronomija, amatais ir tautodaile, ir pritraukti kuo daugiau turistų į mūsų šalį.
Vykstanti šiaurės Italijos centre ir prekybinių kelių kryžkelėje su Prancūzija, Šveicarija, Austrija ir
Vokietija, „Artigiano in Fiera“ yra ne tik strateginė verslo platforma, skatinanti eksportą ir
ekonominius mainus, bet ir nepakartojama reklaminė vitrina, padedanti formuoti mūsų šalies
įvaizdį.
Kruopščiai atrinkti parodoje atstovauti mūsų šalį Lietuvos gamintojai, su išskirtinės kokybės rankų
darbo autentiškais ir originaliais gaminiais, galės parodos metu demonstruoti savo meistriškumą.
Siūloma kultūrinė programa supažindins gausius lankytojus su mūsų šalies kultūra bei tradicijomis, o
turizmo sektoriaus atstovai pasirūpins informacijos sklaida apie turistines mūsų šalies vietoves.
Esame įsitikinę, kad ši tiesioginių pardavimų paroda Lietuvos gamintojams yra ne tik itin palanki proga
tyrinėti naujas rinkas ir skatinti veiklos plėtrą tarptautinėse erdvėse, bet ir išskirtinė vieta naujoms
komercinėms pažintims, neįkainojama galimybė prisistatyti būsimiems klientams, reprenzentuoti
gaminius ir juos parduoti bei plėsti verslo akiratį. Internetinė „Artigiano in Fiera“ parduotuvė
„Artimondo“ dalyviams padės palaikyti ryšį su įgytais klientais ištisus metus.
Pridedame trumpą parodos pristatymą lietuvių ir ankglų kalbomis bei Baltijos šalių ekspozicijų schemą.
Plačiau apie renginį interneto svetainėje www.artigianoinfiera.it/en. Vaizdinė medžiaga po šia
nuoroda: www.artigianoinfiera.it/en/gallery.
Tikimės Jūsų susidomėjimo ir produktyvaus bendradarbiavimo.
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