
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimată Doamnă, Stimate Domn, 

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a judeţului Arad, împreună cu Asociaţia Crescătorilor de 
Albine din România - filiala Arad, vă invită să vă prezentaţi oferta de produse și servicii în cadrul 
evenimentului ARpicultura 2018, eveniment apicol, conferinţe pe teme de specialitate - ediţia a patra. 
În 24-25 februarie, la Expo Arad, puteţi găsi produse și utilaje apicole, hrană și medicamente pentru 
albine, produse apiterapeutice și apicosmetice, dulciuri și sucuri din plante medicinale, uleiuri, produse 
ecologice și tradiţionale, ambalaje, reviste, cărţi și cataloage de specialitate. 

Expo Arad - complex euroregional de evenimente 
Complexul are peste 4.000 mp de suprafaţă interioară de expunere, 20.000 mp exterior, amfiteatru de 
700 locuri, săli de conferinţe ajustabile (50-300 locuri), restaurant, bar, parcări. 

De ce să participi la ARpicultura 2018  
• Este un eveniment specializat la care vor participa firme cu o oferta bogată 
• Doar aici ai șansa ca un număr mare de potenţiali clienţi interesaţi să te viziteze și să se 

informeze cu privire la oferta ta și să achiziţioneze produse 
• Conferinţe pe teme de specialitate 

Ce vom face noi în calitate de organizatori 
• Vom organiza un eveniment în cadrul căruia să îţi poţi prezenta oferta către vizitatorii de 

specialitate și către publicul larg 
• Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesaţi de produsele și serviciile 

specifice evenimentului 
• Vom pune la dispoziţie serviciile noastre pentru a crea cadrul potrivit de prezentare a ofertei tale 

Ce ai de făcut 
• Rezervă-ţi din timp un stand în cadrul târgului 
• Pregătește o ofertă atractivă pentru vizitatori pentru a-i determina să te aleagă pentru încheierea 

unei afaceri 
• Stai la curent cu ultimele noutăţi prin newsletter-ul evenimentului și prin pagina de Facebook a 

evenimentului ARpicultura 
Toate eforturile noastre vor fi concentrate pentru organizarea unui eveniment de calitate, astfel încât 
participarea la ARpicultura 2018 să sprijine dezvoltarea afacerii tale! 
 
 Cu aleasă consideraţie, 
 arh. Gheorghe SECULICI                                   Ovidiu HATCU 
 Președinte C.C.I.A. Arad                                      Vicepreședinte A.C.A. - filiala Arad  
 

24-25 feb. 2018 


