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Dalyvių registracija vyks iki 2022 m. vasario 4 d.

specializuota žemės ūkio technika (sėjamosios, derliaus nuėmimo technika ir kt.)

pluoštinių kanapių sertifikuotos sėklos ir šiuolaikiškos auginimo technologijos

ekologiškos trąšos, augalų apsaugos priemonės ir biostimuliatoriai

pluoštinių kanapių sėklų ir biomasės džiovinimo bei sandėliavimo įranga ir technologijos

sėklų ir biomasės perdirbimo ir rafinavimo įranga

pluoštinių kanapių produktai (maisto produktai, pašarai, kosmetika, trąšos ir kt.)

kanapių ūkių darbo turizmo ir rekreacijos paslaugos

pluoštinių kanapių verslą administruojančios ir plėtrą remiančios institucijos

pluoštinių kanapių selekcijos, mokslo tyrimų ir konsultavimo paslaugos

kita

Parodos tematika

expoacademia.lt

https://expoacademia.lt/lt-expo-akademija-pradzia


➢ Ekspoziciją galima:

• įsirengti patiems (Stendo 

įrengimo reglamentas),

• užsisakyti registracijos metu 

standartinę įrangą.

➢ Ekspozicijos vieta gali būti: 

• standartinė    , 

• kampinė    ,       

• atvira    .

Ekspozicijos vietos įrengimas

Įsirengiant ekspoziciją papildomai galima:

• užsisakyti elektros įvadą,

• išsinuomoti kėdes ir stalus,

• eksponatų iškrovimui užsisakyti keltuvo paslaugas.

Įkainiai
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Dėl konkrečios ekspozicijos vietos suderinimo susisiekite:

eugenija.vasyliene@vdu.lt

+ 370 37 78 81 95

expoacademia.lt
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Standartinę įrangą sudaro:

• sienelės,

• kiliminė danga,

• trys kėdės,

• stalas,

• elektros įvadas,

• stendo apšvietimas,

• įmonės pavadinimo 

užrašas.

Minimalus užsakomas plotas  – 4 m2 

https://expoacademia.lt/pictures/CMS_kiti_failai/Stendu%20projektavimo%20ir%20irengimo%20reglamentas_IP2021.pdf
https://www.kapasesi.info/pictures/tvs_kiti_failai/%C4%AEkainiai%20KP%202020.pdf
https://expoacademia.lt/pictures/CMS_kiti_failai/Cannabis%20Hub%202022_ikainiai_Lt.pdf
https://expoacademia.lt/lt-expo-akademija-pradzia


Siūlome tapti parodos rėmėju

Susidomėjote? 

Susisiekite su mumis ir aptarsime rėmimo sąlygas.

rima.pranaitiene@vdu.lt

tel. +370 37 75 23 73

Parodos dalyvių registracija

1. Suderinkite su organizatoriais ekspozicijos vietą.

2. Susipažinkite su dalyvavimo parodoje taisyklėmis.

3. Registruokitės į parodą internetiniame puslapyje 

https://expoacademia.lt/lt-cannabis-hub-dalyviams?ln=lt.

4. Gavę registracijos patvirtinimą prisijunkite prie Dalyvių savitarnos 

sistemos (mygtukas „Prisijungti“).

5. Padedami Paraiškos vedlio eikite visus 11 žingsnių.

6. Paskutiniame žingsnyje paspauskite mygtuką „Pateikti paraišką“. 

Ekrane pasirodys užrašas „Jūsų paraiška suformuota ir 

pateikta!“

7. Neužmirškite atsispausdinti, pasirašyti  ir atsiųsti Organizatoriui 

Dalyvavimo parodoje sutartį.

Kilus klausimams susisiekite

eugenija.vasyliene@vdu.lt

tel. +370 37 78 81 95

Iki pasimatymo parodoje!

Organizatoriai

expoacademia.lt

https://expoacademia.lt/pictures/CMS_kiti_failai/Dalyvavimo%20parodoje%20taisykles_IP2021.pdf
https://expoacademia.lt/lt-cannabis-hub-dalyviams?ln=lt
https://expoacademia.lt/lt-expo-akademija-pradzia

