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INTRODUCERE

Orașul Arad și-a creat în timp o tradiție în materie de 
rochii de mireasă și costume de miri, atrăgând an de an o 
mulțime de persoane doritoare să-și achiziționeze 
vestimentația pentru ocaziile speciale din viața lor. Fie că 
vorbim de producători locali sau de evenimente conexe 
care reunesc producători din toată țara, publicul cunoaște 
aceasta tradiție, lucru ce se reflecta an de an în succesul 
evenimentelor dedicate nunților.

Totodată, Arad deține cel mai mare centru expozițional 
din zona de vest a României, fiind depășit ca suprafață 
doar de centrul expozițional Romexpo din București. 
Astfel, nu este întâmplător că Expo Arad, găzduiește de 
mai bine de 10 ani cel mai mare târg din regiune, dedicat 
nunților și evenimentelor.

Începând ca un eveniment dedicat nunților, Petreceri de 
Vis s-a dezvoltat într-o expoziție dedicată tuturor eveni-
mentelor speciale din viața noastră. 

După cum spune și numele, petrecerile sunt subiectul 
principal, fie că vorbim de nunți sau de botezuri, zile de 
naștere, evenimente corporate, etc. De la rochii de 
mireasă și costume de mire până la cocktail bar și artificii, 
la Petreceri de Vis se găsesc toate elementele necesare 
unui eveniment de succes.

Ediția 2018 a adus un număr de aproximativ 4000 de 
vizitatori în cele 3 zile de târg, fiind un succes pe care 
dorim să îl repetăm și chiar să îl depășim. Ediția 2019 va 
aduce târgului un rebranding, o schimbare de imagine și 
de abordare, împreună cu o intensificare a campaniei 
publicitare în județul Arad și o extindere a ariei de acoperi-
re către județele Timiș și Bihor.

Sperăm să considerați evenimentul nostru unul de interes, 
și să găsim formula prin care să creștem împreună!

Arh. Gheorghe Seculici



Nunți
și 

Botezuri

Cele mai importante zile din viață trebuie 
celebrate ca atare. De peste 10 ani, târgul 
„Petreceri de Vis” reunește firme de 
prestigiu din industria organizării de 
evenimente, contribuind astfel la realiza-
rea unor momente magice.
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Zile de naștere,
aniversări

și
evenimente
corporate

O mare parte dintre expozanții dedicați 
nunților sau botezurilor oferă servicii 
necesare atât zilelor de naștere, cât și 
aniversărilor de orice gen sau evenimen-
telor corporate. De aceea, campania 
publicitară va include și acest segment de 
public, pentru a asigura un număr cât mai 
mare de potențiali clienți ai expozanților 
prezenți la târg.
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Săli și locații
de evenimente

La baza oricărui eveniment important din 
viața noastră stă o locație deosebită. 
Târgul “Petreceri de Vis” reunește 
expozanți cu o gamă diversificată de 
locații, de la săli speciale pentru nunți, 
până la hoteluri sau restaurante, astfel 

acoperind o gamă largă de evenimente.
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Cofetării
și

firme de catering,
bar

Elementele gastronomice din ținuta unui 
eveniment pot aduce o valoare remarca-
bilă în rândul invitaților. Mâncărurile 
gustoase, deserturile savuroase și băutu-
rile bine alese rămân întipărite în mintea 
oricărei persoane. În ultimii ani aceste 
servicii s-au maturizat și au devenit una 
dintre componentele importante ale 
târgului „Petreceri de Vis”.
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Sonorizări
și 

artificii, etc.

Un eveniment se transformă cu adevărat 
într-o experiență memorabilă atunci când 
toți invitații sunt pe ringul de dans. În 
funcție de natura evenimentului, la 
Petreceri de Vis își vor găsi locul servicii 
care împreună creează un ambient 
aparte: lumini, sonorizare, show-uri 
pirotehnice sau gheață carbonică.
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Rochii
și 

costume

La fiecare ediție Petreceri de Vis, rochiile 
de mireasă, de domnișoară de onoare sau 
de seară, alături de costumele bărbătești 
repre-
zintă o componentă deosebit de impor-
tantă. Experiența ne spune că publicul are 
un interes aparte pentru oferte sau 
discount-uri în cadrul evenimentului, 
vizitatorii achiziționând articole vestimen-
tare atât în cadrul târgului cât și ulterior ca 
urmare a relației formate cu expozanții.
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Foto - Video

Industria foto-video este în continuă 
ascensiune în ultimii ani și reprezintă una 
dintre cele mai competitive piețe în 
organizarea unui eveniment. Rezultatele 
obținute în cadrul târgului „Petreceri de 
Vis” au făcut ca, de la an la an, numărul 
firmelor să crească și să ofere o gamă tot 
mai completă și diversificată de servicii și 
produse.
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Invitații,
albume etc.

Un eveniment special trebuie prezentat 
într-un mod special și trebuie imortalizat 
într-un mod special. De la un la altul, 
observăm o creștere exponențială a 
profesioniștilor ce oferă servicii personal-
izate. De la invitații la albume foto, oferta 
este variată, iar cererea este pe măsură.



Florării

Culorile, mirosul proaspăt și bunul gust al 
unui eveniment sunt direct legate de 
frumusețea florilor din cadrul lui. Fie că 
vorbim de buchetul miresei, de diverse 
aranjamente florale sau de flori ambien-
tale, târgul Petreceri de Vis reunește an 
de an florării și ateliere de flori ce sunt 
pregătite să fure privirile vizitatorilor. 
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Bijuterii

Grațioase și elegante, bijuteriile sunt 
speciale mai ales prin încărcătura 
emoțională din spatele oferirii lor. Fie că 
propun un legământ sau leagă destine, ele 
joacă un rol aparte în viața oricărui om. Le 
acordăm un loc special și la Petreceri de 
Vis.
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•   Case de modă și comercianți de rochii de mireasă și costume de mire
•   Săli de nunți și evenimente
•   Bar-uri mobile și servicii bar

•   Fotografi și audio-video
•   Florării

•   Firme de focuri de artificii
•   Servicii de amenajare și personalizare săli de evenimente

•   Bijuterii
•   Servicii de machiaj și cosmetică

•   Cofetării și laboratoare de patiserie
•   Firme de design, invitații nunți, albume, etc.

POTENȚIALI EXPOZANȚI



Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad este o organizaţie neguvernamentală, 
de utilitate publică, având caracter autonom şi are drept scop promovarea comerţului şi industriei

româneşti pe plan intern şi extern. CCIA se ocupă de managementul EXPO Arad, al doilea centru
expoziţional ca mărime din România.  

Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură a judeţului Arad

4.000 mp la interior  
20.000 mp la exterior

Amfiteatru 650 locuri
Sală de conferinţe 

modulară 300 locuri
Două săli de conferinţe  

a câte 160 locuri
Sală de conferinţe 60 locuri

Dotări multimedia complete
Sistem de traducere simultană

Business Center  
(copiator, fax, internet, e-mail)

Servicii de catering 
(restaurant propriu)

Parcare gratuită 
pentru expozanţi

Rampă pentru încărcare / 
descărcare materiale

SPAŢIU 
EXPOZIŢIONAL

 SĂLI DE
CONFERINȚE

ECHIPAMENTE 
ŞI DOTĂRI

FACILITĂȚI
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