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18-20 d. 
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24-oji tarptautinė specializuota gamybos,  
inovacijų ir inžinerinių sprendimų ParOda
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PAROdOS 
ORGANIZATORIAI: 
Lietuvos parodų ir kongresų 
centras LITeXPO

Lietuvos inžinerinės pramonės 
asociacija LInPra 

PARTNERĖ: 
Lietuvos gynybos ir 
saugumo pramonės 
asociacija LGsPa

Gegužės 18-19 d., 10.00 - 17.00

Gegužės 20 d., 10.00 - 16.00
PAROdOS dARBO 
VALANdOS:

Parodos lankymas 
tik su kvietimais
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PAROdA BALTTECHNIKA – 
vienintelis ir svarbiausias metų inžinerinės pramonės 
renginys Lietuvoje, kurio pagrindinė misija – pristatyti 
šalies inžinerinės pramonės įmones, jų pasiekimus bei 
potencialą, paskatinti užmegzti bendradarbiavimo ryšius 
tarp verslo ir mokslo institucijų bei inicijuoti glaudesnį 
profesinių mokyklų ir verslo bendruomenės sąryšį.

ParOda sKIrTa sPeCIaLIsTaMs, VersLuI, 
aKadeMIneI VIsuOMeneI.
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PAROdOS AKCENTAS–  
GYNYBOS IR VIdAUS SAUGUMO  
PRAMONĖS POTENCIALAS LIETUVOJE:

Lietuvos gamybos ir paslaugų teikimo potencialas, 
bendradarbiavimo su užsienio partneriais galimybės, inovacijos 
bei Lietuvos mokslo pasiekimų pritaikymas gynybos ir saugumo 
pramonės srityse bei kita.

•	pramonės įranga ir medžiagos,
•	pramoniniai robotai, 
•	 robotizuoti įrenginiai, 
•	elektronika, 
•	elektrotechnika,
•	automatika, 
•	suvirinimo technologijos bei 

medžiagos, 

•	paviršiaus apdorojimo technika, 
•	metalo apdirbimo įrenginiai ir 

medžiagos, 
•	staklės, 
•	energijos taupymas, 
•	 įrankiai, 
•	vamzdynai,
•	kooperacija ir kita.

Kitos Parodos 
temos:
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PAGRINdINIAI PAROdOS RENGINIAI:
•	Konferencija GYnYBOs Ir VIdaus sauGuMO  

PraMOnės POTenCIaLas LIeTuVOJe   
Organizatorius - LGSPA

•	MeTInIs eKOnOMIKOs dIPLOMaTŲ Ir KOMerCIJOs  
aTaŠė renGInYs BeI KOnTaKTŲ MuGė   
Organizatoriai: URM,  LINPRA, VšĮ Versli Lietuva

•	Konferencija BaLTICs IndusTrY 4.0  
Organizatoriai: LINPRA, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai

BaLTTeCHnIKa – PraMOnės TeCHnOLOGIJŲ, VersLO Ir žInIŲ PuLsas!
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Tarptautinė transporto, logistikos ir 
multimodalių ITs paroda TRANSBALTICA;

automobilių remonto, detalių ir 
įrangos paroda MECHANIKA. 

tUo PaČiU  
metU VYKs:
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Lietuva, Latvija, estija, 
Lenkija, Vokietija, austrija, 
Šveicarija, suomija, Kinija. 

Parodos „Balttechnika 2015“ dalyvių 
sąrašas www.litexpo.lt

Interaktyvūs renginiai, mokymai, 
tarptautinės konferencijos, seminarai, 

pristatymai specialistams.

„BALTTECHNIKA 2015“ FAKTAI IR SKAIČIAI:

92

7 386 m2  
su renginių 

zonomis

Parodos  
Plotas: 6 700

20

aPsilanKė:

sUrengta:

sPecialistų

renginių

Pirmą Kartą 
dalYVaVo:

6 757 m2

39 20 13

250 m2

27 9
dalyviai

bendras parodos plotas

dalyviai

dalyviai iš užsienio

parodų salėse

iš Lietuvos

lauke

iš užsienio

atstovaujamos šalys:
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dALYVAVIMO SĄLYGOS:
registracija į parodą internetu http://epus.litexpo.lt
dalyviai registruojami iki 2015-05-04

Minimalus stendo dydis parodoje – 6 kv. m. standartinį stendą sudaro: stendas iš
OCTanOrM parodinių konstrukcijų (aukštis 2.5 m), pilkos spalvos kiliminė danga,
100W šviestuvai (po vieną kas 3 kv. m), 1 stalas ir 2 kėdės, 3 jungčių standartinis
kištukinis lizdas (220V / 2kW), šiukšlių dėžė, įmonės pavadinimas standartiniu šriftu
stendo viršuje (iki 10 raidžių), kasdienis stendo valymas.

dalyvio registracijos mokestis 105 eur

Tuščio parodinio ploto nuoma salėse 1 m2 x  71 eur*

*specialūs pasiūlymai LInPra, LGsPa nariams bei įmonėms, pristatančioms įrengimus.

užsakant daugiau nei 30 kv. m. 1 m2 x  67 eur

Lauko ekspozicinis plotas 1 m2 x  29 eur

standartinio stendo nuoma ir įrengimas 1 m2 x 19 eur

KaInOs PaTeIKTOs Be 21% PVM
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dėl detalesnių dalyvavimo parodoje sąlygų, individualaus stendo  
pasiūlymo, konferencijų, mokymų, pristatymų ar kitų renginių  
organizavimo parodos metu –

Parodos projekto vadovė AGNĖ ŽEKONYTĖ
e. paštas: balttechnika@litexpo.lt, a.zekonyte@litexpo.lt
Tel.: + 370 5 2686820; Mob.: + 370 693 24714
Laisvės pr. 5, LT- 04215 Vilnius

sUsisieKime

daugiau informacijos www.litexpo.lt


