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Stimate Doamne / Stimaţi Domni,     
 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad vă invită să prezentaţi oferta de 
produse şi servicii a firmei Dumneavoastră în cadrul târgului : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ediția 2018 

70 de firme din România și Ungaria  4.000 mp interior, 1.500 mp exterior 
 

Expo Arad - complex de târguri euroregional 
4.000 mp  interior, 30.000 mp exterior, amfiteatru 650 locuri, săli de conferinte 300 locuri,  160 locuri, 

60 de locuri, restaurant, bar, parcări 
 

De ce să participaţi la CONFORT CONSTRUCT & INSTAL 2019? 

• Doar aici aveți șansa ca aproximativ 3.000 de potențiali clienți să vă viziteze în doar 4 zile. 

• Este cea mai bună oportunitate de a vă prezenta oferta de produse și servicii specialiștilor 
și publicului, de a discuta cu aceștia și de a  afla care le sunt așteptările. 

• Puteți vinde produse și încheia contracte. 

• Afacerea Dumneavoastră se poate dezvolta prin găsirea de noi clienți și parteneri. 
Ce vom face noi în calitate de organizatori ? 

• Vom organiza un eveniment în cadrul căruia să vă puteți prezenta oferta. 
• Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesați. 

• Vă vom pune la dispoziție serviciile și facilitățile Expo Arad. 
Ce aveţi de făcut Dumneavoastră ? 

➢ Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul târgului (alocarea spaţiilor se va face în 
ordinea înscrierilor  şi funcţie de spaţiile disponibile). 
 

 
 

Toate eforturile noastre vor fi concentrate pentru organizarea unei manifestări de calitate, astfel 
încât participarea la târgul CONFORT CONSTRUCT & INSTAL să sprijine afacerea Dumneavoastră. 
 

Cu stimă, 
Cimi ENACHE 
Responsabil eveniment  

Tehnologii şi materiale de construcţii, mobilier și decoraţiuni interioare, tehnologii, materiale 
pentru instalaţii de încălzire, climatizare, electrice şi sanitare, sisteme de pază și protecție 

antiincendiu, energii regenerabile, imobiliare 

Confort Construct & Instal 2019 – să construim împreună 

 
 

7 - 10 Martie 2019 
 

 

Târg internațional de construcții, 
instalații și mobilier 

Ediția XXV 


