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INVITAȚIE 
 

Stimata doamna, 
Stimate domn, 

 
Avem deosebita plăcere de a vă invita sa va alaturati noua la evenimentul de promovare si  contractare  

 

HOLDE TEXTIL 2019 
 

care se va desfăsura în Bucuresti,  perioada 31 Mai – 02 Iunie 2019 
  in Pavilionul Central din cadrul Centrului Expozițional Romexpo. 

 
Organizatori:  
HOLDE INTERNATIONAL SRL si JIANGSU CCPIT INTERNATIONAL CONFERENCE & EXIBITION 

Co. Ltd  
 
la initiativa: 

- FEPAIUS - Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei  
- Camera de comerț și industriei românia-China  
- Camera de comerț și industrie a județului Ilfov 
- Camera de comerț și industrie Moldova – China 
- APIUS – Asociația Patronală din Industria Ușoară Republica Moldova 
- Divizia de comerț a orașului Suzhou 
- Divizia de comerț a orașului Ningbo  
cu sprijinul: 
- Ministerului Economiei din România 
- Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
- Departamentului de Comerț al Guvernului Provinciei Jiangsu 
- Departamentului de Comerț al Guvernului Provinciei Zhejiang 

 
Pe fondul unei lipse acute de materii prime atât pe piața locală cât și pe cea din tarile central si est 
europene, organizarea unui eveniment care sa isi propuna sa raspunda necesitatilor reale ale 
industriei de profil a devenit o necesitate. Ca urmare,   
 
 peste 100 de firme din diverse regiuni specializate din China,  au fost invitate sa  

prezinte in  cadrul târgului o oferta diversificata si atent selectata de materii prime si 
accesorii, printre care: 

 
 materiale textile (denim, bumbac, in, matase),  
 accesorii pentru confecții (ață, ace, nasturi, capse, fermoare, dantele, broderii, 

căptușeală, umeri, bandă, clei, întăritori),  
 accesorii decorative (pene, blana naturală/artificială, mărgele, paiete, flori, bijuterii), 
 huse pentru haine/costume, umerașe,  
 ambalaje: cutii, 
 alte accesorii:  gulere, catarame, lanțuri etc. 
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 In cadrul sectiunii de contractare/subcontractare sunt invitate firme atat din Romania  cat 

si din tarile invecinate sa isi prezinte oferta/colectiile intr-un cadru specific de facilitare a 
promovarii pe pietele externe. 
 

Delegatiile de afaceri organizate de asociatii/ organizatii din tarile invecinate  beneficiaza de statut 
VIP si un pachet special oferit de catre organizatori pe durata targului.  
 
Deschiderea oficială a târgului va avea loc vineri, 31 Mai 2019 la orele 11:00 în Pavilionul Central 
al Romexpo și va fi urmată de prima prezentare de moda din seria celor 6 organizate pe durata 
expoziției. Pe intreaga durata a targului vor fi organizate prezentari de moda in cadrul carora 
firmele interesate isi pot promova colectiile. 
 
Pentru detalii de inscriere, participare la paradele de moda și alte informații nu ezitați să ne 
contactați pe adresa: office@holde.ro   
Mihai Zhang: +40.755.123.484, +40753.088.118; email: mihai.zhang@holde.ro    
Gabriela Pavel: +40.755.123.486; e-mail gabriela.pavel@holde.ro   
Adelina Nicolae: +40.755.065.189; e-mail adelina.nicolae@holde.ro  
 
 
 
Va asteptam la expozitia  

HOLDE TEXTIL 2019  
www.holde.ro 

 

organizata in Bucuresti in intervalul 31 Mai-02 Iunie a.c.  

intre orele 10:00- 18:00,  

Centrul Expozitional  Romexpo- Pavilionul Central (Blvd Marasti 65-67, Bucuresti ) 

Intrarea este libera.  

 

 
Cu multumiri ! 
 
HOLDE INTERNATIONAL SRL 
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