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Petreceri de Vis 
ediția a XI-a 

 
Regal de eleganță și rafinament dedicat organizării nunților  

și evenimentelor unice din viața noastră 
 

 
Vor fi expuse noile colecții ale rochiilor de mireasă și de seară, ale costumelor de miri, 
cele mai noi tendințe pentru decorarea spectaculoasă a locației alese, ale 
aranjamentelor florale,  și o ofertă bogată de torturi și prăjituri.  
De asemenea, veți găsi o ofertă diversificată de invitații personalizate pentru nuntă, 
pachete foto-video, verighete și destinații visate pentru luna de miere.  
 

 
La ediția precedentă, târgul a servit ca o platformă de prezentare pentru 80 de 
expozanți. Aceștia și-au prezentat pe o suprafață de 3000 mp. oferta de produse și 
servicii celor  peste 4000 de vizitatori care au trecut pragul târgului. 
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Salon mama și copilul 
ediția I 

 
Eveniment dedicat viitoarelor mămici  

și copiilor între 0 – 10 ani 
 

 
Vor fi expuse rochii pentru viitoare mămici, trusouri botez, îmbracaminte și 
încălțăminte pentru copii, cărucioare, scaune auto, premergatoare, scaune de luat 
masa, pătuțuri, mese de înfășat, accesorii, produse de baie și igienă corporală.  
 
 
Pentru că botezul este primul eveniment important din viața copilului, veți găsi și o 
ofertă diversificată de invitații personalizate pentru botez, lumânări și decorațiuni 
florale, pachete foto-video. Specialiștii în organizarea evenimentelor oferă consiliere și 
sugestii conform dorințelor dumneavoastră. 
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De ce să participați la târgul Petreceri de Vis 2018? 
• Aveți oportunitatea de a vinde produsele și 

serviciile dumneavoastră direct vizitatorilor 
• Aveți ocazia să discutați față în față cu 

publicul și să promovați și alte produse care 
nu sunt expuse în târg 

• Studiați piața – tendințe, consumatori, 
competitori 

• Puteți lansa noi produse, iar vizitatorii le pot 
testa și admira la fața locului 

• Vă puteți crește baza de date cu potențiali 
clienți 

 
 
Program conex 
• Prezentări de rochii de mireasă şi rochii 

de seară, costume pentru miri 
• Dansuri de societate, dansul mirilor 
• Recitaluri live, spectacol cvartet de 

coarde    
• Demonstraţii de coafură şi machiaj 
• Degustări de prăjituri 
• Demonstraţii şi degustări de cocktailuri 
 
 

Ce vom face noi în calitate de 
organizatori? 
• Vom organiza cel mai mare târg din regiunea de vest dedicat organizării nunților 

și evenimentelor unice din viața noastră 
• Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesați 
• Vom organiza demonstrații de make-up, hair-style, coktail-uri 
• Vom invita formatii de muzica ușoară și populară 

 
 

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră? 
• Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul târgului 
• Să pregătiți vizitatorilor oferte atractive care să îi determine să vă aleagă pentru 

organizarea evenimentului lor 
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Promovare 
• Canalele media locală și regională: 

• Online  
• Social media (Facebook) 

• Indoor: afișe, fly-ere, invitații 
• Outdoor: bannere, afișe 
• Campanie PR: campania de newslettere 

 
 

Expo Arad 
Vă pune la dispoziție toate facilitățile oferite de complexul expozițional: 
• 3.000 mp spațiu interior  
• 15.000 mp spațiu exterior  
• 1 sală de conferință de 650 locuri 
• 1 sală de conferință de 300 locuri cu 

pereți amovibili 
• 2 săli de conferință de 160 locuri 
• 1 sală de conferință cu 60 locuri cu toate 

dotările multimedia necesare, sistem de 
traducere simultană, zonă de catering, 
restaurant, parcări 

• restaurant de 80 locuri 
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Alege să fii expozant la 

Petreceri de Vis 
 
 

 
 

 Persoană de contact: 
 

Doina Vasilescu 
0730 188 292 
doina.vasilescu@ccia-arad.ro 

 
 
 
 
 


