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Universiteto g. 10B, Akademija, Kauno r.

Organizatorė

Pagrindinė rėmėja

Parodos tematika

žemės ūkio technika
derliaus apdorojimo ir sandėliavimo įranga
sėklos, augalų apsaugos priemonės ir trąšos
produktai ir įranga gyvulininkystei, paukštininkystei ir žuvininkystei
miškų ir komunalinio ūkio technika

statyba, vandentvarka, šilumos ūkis ir kenkėjų prevencija
Įranga ir įrankiai sodui bei daržui
atsarginės dalys, padangos, tepalai, talpos, darbo rūbai
skaitmeninės technologijos žemės ūkiui
žemės ūkio mokslas, konsultacinės paslaugos, leidiniai
draudimo ir kitos finansinės paslaugos žemės ūkiui
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui
kita

Dalyvių registracija vyks iki 2021 m. liepos 9 d.

expoacademia.lt

Parodos planas
ĮKAINIAI

A, B, C, D, E sektoriai – lauko ekspozicijos.
1P, 2P, 3P sektoriai – vidaus ekspozicijos.

Minimalus užsakomas plotas:
• lauke – 9 m2 (B, C ir E sektoriuose)
• viduje – 6 m2 (2P ir 3P sektoriuose)
Dėl konkrečios ekspozicijos vietos suderinimo susisiekite:
eugenija.vasyliene@vdu.lt
+ 370 37 78 81 95

expoacademia.lt

Ekspozicijos vietos įrengimas
ĮKAINIAI

Viduje:
➢ paviljonuose ekspozicijos vieta
gali būti:
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1

• standartinė 1 ,
• kampinė 2 ,
• atvira 3 .
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➢ ekspoziciją galima:
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• įsirengti patiems
(Stendo įrengimo reglamentas),
• užsisakyti registracijos metu
standartinę įrangą.
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Standartinę įrangą sudaro:
•
•
•
•
•
•
•

sienelės,
kiliminė danga,
trys kėdės,
stalas,
elektros įvadas,
stendo apšvietimas,
įmonės pavadinimo užrašas.

Lauke:
➢ ekspoziciją reikia įsirengti patiems,
➢ lauke ekspozicijos vieta gali būti ant asfalto, skaldos ar pievos.
Tiek viduje, tiek lauke įsirengiant ekspoziciją papildomai galima:
• užsisakyti elektros įvadą (lauke įvadas įrengiamas ne toliau kaip 20 m nuo ekspozicijos vietos),
• išsinuomoti kėdes ir stalus,
• eksponatų iškrovimui užsisakyti keltuvo ir (arba) krano su spec. personalu
paslaugas.

expoacademia.lt

Mes taip pat siūlome

• Dalyvauti eksponatų konkurse:
✓ susipažinkite su eksponatų konkurso nuostatais,
✓ užpildykite ir pateikite paraišką dalyvauti parodos
eksponatų konkurse.

• Tapti šviečiamosios programos dalyviu
(vesti seminarą):
✓ užpildykite ir pateikite paraišką dalyvauti
šviečiamojoje programoje.

• Tapti parodos rėmėju:
✓ susipažinkite su pasiūlymu tapti rėmėju,
✓ užpildykite ir pateikite parodos rėmėjo sutartį.

expoacademia.lt

Registracija
Suderinę su organizatoriais ekspozicijos vietą ir pasirinkę
paslaugas, registruokitės į parodą internetiniame puslapyje
https://expoacademia.lt/lt-ka-pasesi-2021-dalyviams

Kilus klausimams susisiekite
eugenija.vasyliene@vdu.lt
tel. +370 37 78 81 95
mtp.zua@vdu.lt
tel. +370 37 75 23 73

Iki pasimatymo parodoje!
Organizatoriai

