RENGINIAI, KURIUOS JUMS IŠRINKOME
(2020 m. ketvirtas trimestras)
Tarptautinė paroda
L’Artigiano in Fiera, Fieramilano Rho, Milanas (Italija)
2020 m. gruodžio 5-13 d.
9 dienos, 10.00 – 22.30 val. – ĮĖJIMAS NEMOKAMAS
www.artigianoinfiera.it/en
Parodos tematika: amatai ir tautodailė, maistas bei gėrimai, natūralūs produktai, kosmetika
ir kvepalai, apranga ir aksesuarai (tekstilės (audinių, trikotažo, odos, vilnos) ir kailio gaminiai –
avalynė – galanterija – juvelyrika, bižuterija), idėjos namams ir interjeras (interjero detalės - namų
tekstilė – žvakės, namų kvapai – suvenyrai), dovanos, turizmas.
Kodėl verta dalyvauti?
L’Artigiano in Fiera - tarptautinei ekonomikai itin reikšmingas renginys, kuris kasmet pritraukia
daugiau kaip 1 mln. lankytojų. Tai labai svarbi verslo platforma susitikimams, naujoms
komercinėms pažintims, išskirtinė vieta prisistatyti būsimiems klientams, skatinti veiklos
plėtrą, reprezentuoti gaminius ir juos parduoti bei plėsti verslo akiratį, nes:
•
•
•

•
•
•
•

L’Artigiano in Fiera pripažintas pagrindiniu tokio pobūdžio tarptautiniu renginiu
pasauliniu lygmeniu:
Daugiau nei 100 šalių ekspozicijos, padalintos pagal geografinę padėtį: Europa ir visi
Italijos regionai, Amerika, Azija ir Afrika;
Ekspozicijos, suskirstytos pagal temą: Tavo Namai (La Tua Casa), Mada & Dizainas
(L’Atelier della Moda e del Design) ir Kūrybinis sektorius (Il Salone della Creatività);
Papildoma paslauga įmonėms, garantuojančioms produkcijos kokybę, originalumą ir
autentiškumą, ARTIMONDO: internetinė „Artigiano in Fiera“ parduotuvė, veikianti
penkiomis kalbomis (italų, anglų, vokiečių, ispanų ir prancūzų), tam kad palaikyti ryšį
su savo klientais ištisus metus www.artimondo.it; www.artimondo.co.uk;
www.artimondo.de; www.artimondo.es; www.artimondo.fr.
L’Artigiano in Fiera jau 25 metus pristatato viso pasaulio tautų amatus, gamintojų
darbą, kultūrą ir teritorijas:
AMATAI IR TAUTODAILĖ
Paroda pristato viso pasaulio amatus, autentiškus, originalius ir kokybiškus gaminius,
kurie yra tiesioginė žmonių, istorijų, vertybių, teritorijų ir kultūrų išraiška.
MAISTAS IR GĖRIMAI
„Artigiano in Fiera“ yra ideali vieta pasiūlyti tipiškus maisto produktus ir gėrimus,
kokybiškus patiekalus, kulinarines tradicijas ir receptus iš visų pasaulio kampelių.
KULTŪRA
Renginiai, šokiai ir muzika, perteikiantys įvairių šalių kultūrą, amatus ir tradicijas, kurių
dėka kiekvieno lankytojo patirtis tampa nepakartojama.
TURIZMAS
„Artigiano in Fiera“ yra puiki proga vykdyti teritorinės rinkodaros veiklą, pristatant
turizmo pasiūlymus, paslaugas, infrastruktūras ir kelionių paketus.
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RENGINIAI, KURIUOS JUMS IŠRINKOME
(2020 m. ketvirtas trimestras)
Statistiniai duomenys:
• Lankytojų skaičius :
• Stendų skaičius:
• Maitinimo stendai:
• Ekspozicinis plotas:
• Atstovaujamos šalys:

daugiau nei 1.000.000 lankytojų iš Italijos ir kitų Europos šalių
apie 3.000
42 kavinės/restoranai ir 21 kitų maisto tiekimo vietų
daugiau kaip 340.000 kv. m. (9-ių paviljonų ekspozicijos)
apie 100

Komunikacija, žiniasklaida ir reklama:
• Daugiau nei 15.000 plakatų Milane, Lombardijos regione ir šiaurinėje Italijos dalyje;
• Daugiau nei 700 vnt. informacinių pranešimų regioninėje ir valstybineje spaudoje;
• Daugiau nei 600 radijo ir televizijos pranešimai Milane, šiaurinėje Italijos dalyje ir
visoje Italijoje;
• Apie 1.316.289 vienintelių lankytojų ir 6.951.462 lankytų puslapių interneto
svetainėje www.artigianoinfiera.it (2019 m. lapkričio 1 - gruodžio 8 d.);
• 27.330.660 followers Facebook’e ir 13.633.753 Instagram’e (2019 m. liepos 1 gruodžio 8 d.).
Dalyvavimo įkainiai ir registracija į parodą elektroniniu būdu užpildant registracijos paraišką
interneto svetainėje www.artigianoinfiera.it ir pateikiant registracijai būtinus dokumentus
(dalyvio profilį, gamybos vietos ir produktų nuotraukų, išplėstinį juridinių asmenų registro
išrašą arba individualios veiklos pažymą) iki 2020.09.30:
550 Eur* privalomas registracijos mokestis kiekvienam parodos dalyviui (net kolektyviniuose
stenduose) (duomenų apie dalyvį valdymas, informacijos talpinimas interneto svetainėje,
mobiliosios aplikacijos, internetinė parduotuvė ir 1 parkavimo vieta parodų parke);
100 Eur* privalomas “all-risks” draudimas kiekvienam parodos dalyviui (net kolektyviniuose
stenduose) (iki 25.000 Eur. Sąskaita bus išrašoma Fiera Milano Spa);
260 Eur*/kv. m. įrengto ploto (kiliminė danga, pertvaros, įmonės pavadinimas, stendo
apšvietimas (1 lempa / 6 kv. m.) ir elektra (1 rozetė iki 300 vatų);
45 Eur*/kv. m. papildomas mokestis už kampinius stendus;
100 Eur*/kv. m. papildomas mokestis už stendus, kuriuose tiekiamas maistas arba gėrimai
vartojimui.
*Tarifas be 22% PVM. Jis netaikomas įmonėms, kurių PVM numeris galioja Europoje. Jo
galiojimą galite pasitikrinti po šia nuoroda:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lt
Apmokėjimo sąlygos:
10% avansas registracijos metu.
Likusiai sumai apmokėti galimi 2 būdai:
1) Mėnesiniai apmokėjimai kreditine kortele, kurių paskutinis iki spalio 31 d. (galimi
užsiregistravusiems iki liepos 15 d.);
2) Banko pavedimai: 40% iki rugsėjo 30 d. ir 50% iki spalio 31 d. (galimi užsiregistravusiems iki
rugpjūčio 31 d.).
Kontaktai:
Dėl registracijos ir papildomos informacijos kreiptis į parodos atstovės Baltijos šalyse
kompanijos „BaltiM“ vadovę Ilmą Zanin, el.p. ilma.zanin@baltim.fr, tel.: +33 629850541.
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