
Jauni piedāvājumi, 
jaunas iespējas!

Jūsu ieguvumi

Mēs rūpējamies par mūsu klientu vajadzībām, 
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:

 prezentēt savu tehniku, preces un pakalpojumus;

 stimulēt produkcijas noietu un palielināt darījumu 
apjomu;

 atrast uzticamus izplatītājus;

 iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā, Eiropā un 
pasaulē;

 iegūt jaunus klientus un sadarbības partnerus;

 veidot sadarbību un kopprojektus;

 saņemt jaunus pasūtījumus;

 smelties jaunas idejas biznesa attīstībai;

 iegūt informāciju par jaunumiem nozarē no 
pirmavotiem;

 satikt nozares ekspertus un piedalīties nozares 
gada notikumā!

www.bt1.lv www.rigaexpo.lv

 mežsaimniecība
 lauksaimniecība 
 dārzkopība

22.–24. aprīlī Ķīpsalā
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Nature Expo iesaka:

7.–10. septembrī
Izstāžu centrā Ķīpsalā • Rīga, Latvija
21. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, 
tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un 
veikalu aprīkojuma un servisa izstāde
Starptautiski pārtikas produktu konkursi
Pavāru, konditoru un bārmeņu konkursi

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



Izstāžu ekspozīcijā – plašs nozaru piedāvājums!

Tehnika, iekārtas, metodes un 
palīgaprīkojums

Koksnes aizsardzība

Portatīvas ierīces, IT risinājumi

Vide, enerģija un darba drošība. 
Otrreizējā izejvielu pārstrāde

Kokmateriālu izmantošana

Mežu atjaunošana. Kokmateriālu 
tirdzniecība, transports, �nanšu 
pakalpojumi

Ainavu arhitektūra, dārzu un parku 
apzaļumošana un labiekārtošana

Sēklas un stādi

Puķes, telpaugi, �oristika

Augsnes uzlabotāji

Dārza tehnika un inventārs

Augu aizsardzības līdzekļi

Kapu labiekārtošana
un apzaļumošana

Konsultācijas

Vides objekti

Ražošana – laukkopības, lopkopības un 
zivsaimniecības tehnika, tehnoloģijas, 
materiāli 

Pārvalde 

Infrastruktūra 

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.

Dārzkopība Lauksaimniecība Mežsaimniecība


