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ARpicultura
ARpicultura s-a născut din necesitatea de a sprijini apicultura, un sector agricol
foarte dezvoltat la nivelul regiunii noastre.
În cadrul acestui eveniment se vor prezenta unelte, produse și utilaje apicole, hrană
și medicamente pentru albine. De asemenea, vor fi prezentate produse
apiterapeutice și apicosmetice, dulciuri si sucuri din plante medicinale, uleiuri,
produse ecologice și tradiționale, ambalaje, reviste, cărți și cataloage de specialitate.

Ediția 2018
54 de expozanți
Expozanți și vizitatori din Arad, Timiș, Bihor, Alba, Sălaj, Satu Mare, Maramureș,
Mehedinți, Sibiu, Mureș, Cluj, Bistrița Năsăud, Iași, Argeș, Prahova, Brașov, București
și Ungaria

Conferințe pe teme de specialitate • Întâlniri de afaceri
Evenimente conexe: întâlniri de afaceri, prezentări firme, întâlniri ale membrilor
asociațiilor profesionale, programe cultural-artistice, concursuri pentru vizitatori,
tombole.
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De ce să participaţi la ARpicultura
Este un eveniment specializat la care vor participa firme cu o bogată ofertă.
 Doar aici aveți șansa ca un număr mare de potențiali clienți interesați să vă viziteze,
să se informeze cu privire la oferta Dumneavoastră și să achiziționeze produse.


Ce vom face noi în calitate de organizatori




Vom organiza un eveniment în cadrul căruia să vă puteți prezenta vizitatorilor
de specialitate și publicului larg.
Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesați de
produsele și serviciile Dumneavoastră.
Vă vom pune la dispoziție serviciile noastre pentru a crea cel mai potrivit cadru
de prezentare a ofertei Dumneavoastră.

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră



Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul târgului.
Să pregătiți vizitatorilor o ofertă atractivă care să îi determine să vă aleagă
pentru încheierea unei afaceri.

Obiectivele ARpicultura





Organizarea unui eveniment de calitate pentru domeniul apicol din România,
care să corespundă exigențelor și așteptărilor expozanților și vizitatorilor.
Crearea unui eveniment de referință pentru apicultori și consumatorii de
produse apicole și derivate ale acestora.
Consolidarea parteneriatului cu asociațiile profesionale din sectorul apicol.
Dezvoltarea de noi parteneriate și colaborări cu asociațiile profesionale din
domeniul apicol și industriei alimentare.

Promovare









Presa locală și regională: presa scrisă, site-uri online, TV, radio.
Reviste și cataloage de specialitate din
domeniul apiculturii.
Publicații online pe domeniul apiculturii.
Social media.
Bannere, fluturași, afișe.
Asociații profesionale - colaborare cu
asociațiile profesionale din domeniul
apicol.
Newsletter.
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Despre Expo Arad













Al doilea centru expozițional, ca mărime, din România.
1,5 km de autostrada A1.
4.000 mp spațiu interior.
20.000 mp spațiu exterior.
Amfiteatru 650 locuri.
Sală de conferințe modulară 300 locuri.
Două săli de conferințe a câte 160 locuri.
Sală de conferințe 60 locuri.
Dotări multimedia complete.
Sistem de traducere simultană.
Restaurant 80 locuri, bar.
Parcare gratuită.

Alege să fii expozant la

Contact:
Alex Butar
Telefon: +40.729.969.669
Email:

arpicultura@ccia-arad.ro
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