
Jauni piedāvājumi, jaunas iespējas!

Izstādes jaunumi – biznesa atbalstam

Jūsu ieguvumi

Mēs rūpējamies par mūsu klientu vajadzībām, izaugsmi un attīstību. Tādēļ ar 2014. 
gadu esam iezīmējuši jaunu izstāžu attīstības virzienu un piedāvājam inovatīvu 
biznesa vidi Jūsu uzņēmuma izaugsmei. 

Nozaru izstādes pasaulē ir atzītas par vienu no efektīvākajiem un iedarbīgākajiem 
mārketinga instrumentiem. Dalība izstādē Jums nodrošinās iespēju:

Lauku inovāciju „know-how” 
Smelieties idejas, pieredzi, zināšanas – īpašā izstādes sektorā 
uzņēmumi, nozaru asociācijas un individuālie uzņēmēji dalās ar saviem 
veiksmes stāstiem. Vaicājiet, apspriedieties un veidojiet sadarbību!

Tehnoloģiju sasniegumi 
Izstādes Modernizācijas sektorā iepazīstieties ar Latvijas un ārvalstu 
uzņēmēju jaunākajām tehnoloģijām, inovatīvajām metodēm un 
sasniegumiem tautsaimniecības nozarēs – IT programmatūra, 
jaunākā tehnika un ierīces.

Lietišķā kontaktbirža 
Jau pirms izstādēm tiešsaistē dibiniet kontaktus un rezervējiet 
individuālas tikšanās ar uzņēmējiem no Latvijas un ārvalstīm, kas 
darbojas Jūs interesējošā nozarē. 

Finansējums un projekti Eiropas Savienībā un Latvijā 
Iegūstiet informāciju no nozaru asociācijām un uzņēmumiem par: 
1) finanšu instrumentiem un grantiem Latvijā un Eiropas Savienībā, 
2) projekta izstrādes gaitu no idejas līdz tā realizācijai, 
3) finansiālo atbalstu dalībai reģionālajās un ārvalstu izstādēs.

 iegūt jaunus klientus un sadarbības partnerus;

 veidot sadarbību un kopprojektus;

 smelties jaunas idejas biznesa attīstībai;

 iegūt informāciju par jaunumiem nozarē no 
pirmavotiem;

 satikt nozares ekspertus un piedalīties nozares 
gada notikumā!

 prezentēt savu tehniku, preces un 
pakalpojumus;

 stimulēt produkcijas noietu un palielināt 
darījumu apjomu;

 atrast uzticamus izplatītājus;

 iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā, Eiropā 
un pasaulē;

www.bt1.lv www.rigaexpo.lv

 mežsaimniecība
 lauksaimniecība 
 dārzkopība

24.–26. aprīlī Ķīpsalā
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Izstāžu ekspozīcijā – plašs nozaru piedāvājums!

www.bt1.lv/nature www.bt1.lv/nature

Ainavu arhitektūra, dārzu un 
parku apzaļumošana un 
labiekārtošana
Dārzi, pagalmi, apstādījumi, zālieni, 
akmeņdārzi, ziemas dārzi, dārza 
baseini, mazās arhitektūras formas, 
apgaismojums, dārza mājas, lapenes, 
dārza nojumes

Sēklas un stādi
Puķu, dārzeņu, ogulāju, košumkrūmu 
un koku stādi un sēklas; pavairošanas 
materiāli un piederumi

Puķes, telpaugi, floristika
Puķu un augu kolekcijas, floristikas 
materiāli, kompozīcijas, telpu 
noformēšana, puķu podi un kastes, 
dārza keramika

Augsnes uzlabotāji
Kūdra, melnzeme, kaļķi, grants, dārza 
un telpaugu mēslojumi

Dārza tehnika un inventārs
Dārza traktori, augsnes irdinātāji, 
zāles pļāvēji, laistīšanas ierīces, 
šļūtenes, zāģi, šķēres, lāpstas, 
grābekļi, ķerras, tīkli, plēves, 
siltumnīcas, darba apģērbi

Augu aizsardzības līdzekļi
Augšanas stimulatori, kaitēkļu un 
slimību apkarošanas līdzekļi

Kapu labiekārtošana un 
apzaļumošana
Piederumi kapavietas dekorēšanai 
(sveces, vāzes u. c.), projektēšana un 
iekārtošana, apzaļumošana, 
kopšanas pakalpojumi, pieminekļi, 
apmales, akmens apstrāde, tehnika 
un instrumenti

Konsultācijas
Mācības, speciālistu ieteikumi, preses 
izdevumi, katalogi, nozaru literatūra

Ražošana 
Laukkopības, lopkopības un zivsaimniecības 
tehnika, tehnoloģijas, materiāli, tai skaitā 
sēklu materiāls, izejvielas un palīgmateriāli

Pārvalde 
Pārvalde lauku ražošanā, saimniekošanas 
jaunumi un konsultācijas, vadības 
tehnoloģijas, loģistika, finanses, jaunākās 
zinātniskās izstrādnes

Infrastruktūra 
Saimniekošana laukos – ceļu un 
ēku būve, komunālā saimniecība, 
enerģētika, siltumtehnika, 
produkcijas glabāšana un 
mērīšana, vides ekoloģija – 
tehnika, aprīkojums un 
tehnoloģijas

Piedalieties izstādēs un ieguldiet 
                    sava uzņēmuma izaugsmē!
Jūsu mērķauditorija
Visplašākā mērķauditorija vienkopus – lauksaimnieki, mežsaimnieki, zemkopji, dārzkopji, mežu īpašnieki, 
mežizstrādes un lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji, tirdzniecības pārstāvji un nozaru speciālisti. 
Sadarbība ar lielākajām nozaru asociācijām garantē plašu dalībnieku un apmeklētāju loku.

JAUNUMS!



Projektu vadītājs 
Māris Briedis
Tālr.: +371 67065009
Mob. tālr.: +371 26484711
Fakss: +371  67067551
E-pasts: maris.briedis@bt1.lv

Projektu vadītāja asistents
Jānis Āboliņš
Tālr.: +371 67065010
Mob. tālr.: +371 26405850
Fakss: +371  67067551
E-pasts: janis.abolins@bt1.lv

Nature Expo iesaka:

2.–5. septembrī
Izstāžu centrā Ķīpsalā • Rīga, Latvija

20. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, 
tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās ēdināšanas, 
viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde

Starptautiski pārtikas produktu konkursi

Pavāru, konditoru un bārmeņu konkursiwww.bt1.lv/nature

Tehnika, iekārtas, metodes un 
palīgaprīkojums
Mežizstrādes mašīnas, motorzāģi, to 
daļas; mežstrādnieku aprīkojums; 
mežsaimniecību ceļu attīstība; 
apaļkoku treilēšana; gateri; baļķu 
apstrādes iekārtas; bezatlikumu 
griešanas mašīnas; malkas 
sagatavošanas iekārtas; 
griezējinstrumentu asināšanas 
iekārtas

Koksnes aizsardzība
Kokmateriālu kondicionēšana, 
impregnēšana; ķimikālijas

Portatīvas ierīces, IT risinājumi
Mērinstrumenti, navigācijas sistēmas 
un ierīces; IT mežsaimniecībai un 
mežrūpniecībai; telekomunikāciju 
līdzekļi un mobilās datu apstrādes 
iekārtas; mežu uzskaite un 
pārraudzība, sertifikācija, taksācija; 
konsultācijas

Vide, enerģija un darba drošība. 
Otrreizējā izejvielu pārstrāde
Šķeldas, skaidu brikešu ražošana, 
transportēšana; apkures katli un 
tehnoloģijas; enerģijas taupīšana, 
bezatlikumu tehnoloģijas;  vides 
aizsardzība;  dabas rezervāti un 
liegumi; ugunsdrošība un darba 
drošība mežos

Kokmateriālu izmantošana
Koka ēkas, būvkonstrukcijas; 
kokmateriālu tehniskā izmantošana; 
namdaru, galdnieku, amatnieku 
izstrādājumi

Mežu atjaunošana. Kokmateriālu 
tirdzniecība, transports, finanšu 
pakalpojumi
Kokmateriālu sagatavošana; 
transportēšana; ostas; noliktavas; 
kredīti; līzings; apdrošināšana; 
asociācijas

Vieta
Starptautiskais izstāžu centrs
Baltijas valstīs lielākais izstāžu centrs atrodas Ķīpsalā, blakus Rīgas vecpilsētai. Izstādēm centrs piedāvā 27 000 m2 
platības, autostāvvietu ar 2500 vietām un citus starptautiskiem standartiem atbilstošus pakalpojumus.

Rīkotājs
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1
Ietekmīgākā privātā kapitāla pilna servisa izstāžu sabiedrība Baltijā. Kopš 1994. gada BT 1 profesionāli 
organizē starptautiskas un reģionālas izstādes dažādās tautsaimniecības nozarēs – šobrīd vairāk nekā 30 
izstādes gadā. 

Kontakti

Sadarbības partneri




