Prehľad odporúčaných veľtrhov a výstav v Sankt Petrburgu v roku 2018

P.č.

Termín konania
výstavy/veľtrhu

Názov/zameranie
výstavy/veľtrhu

Miesto
konania

Odkaz na web/poznámka

1.

31.01.201804.02.2018

ECC
Expoforum

http://junwex-spb.ru/

2.

08.02.201810.02.2018

ECC
Expoforum

www.intercharmspb.ru

3.

20.03.201822.03.2018

ECC
Expoforum

http://restec-expo.ru/

4.

20.03.201822.03.2018

Junwex Petersburg. 2018Viac ako 650
vystavovateľov tu vystavuje
svoje najlepšie produkty šperky, hodinky,
reprezentatívne a
suvenírové výrobky,
umelecké zbrane a mnoho
ďalších.
InterCharm 2018Unikátna vysoko
špecializovaná výstava,
ktorá spája expozíciu
domácich i zahraničných
výrobcov v oblasti
kozmetiky, dermatológie,
estetickej medicíny,
plastickej chirurgie a
súvisiacich odvetví v
kozmetickom priemysle;
exkluzívny program
a odborné podujatia
VYSOKÉ TECHNOLÓGIE.
INOVÁCIA. INVESTÍCIEVýstava a súťaž
inovačných projektov HITECH.
Výstava je prvou v Rusku v
oblasti špičkových
technológií, inovácií a
investičných projektov vo
vedeckej a technickej
oblasti (od roku 1996).
Výstava podporuje účinnú
interakciu vedeckých
organizácií a potenciálnych
investorov. Výstava sa koná
spoločne s Petrohradským
technickým fórom.
špecializovaná výstava
"TEKHNODREV"na tému
techniky, strojov, zariadení
a nástrojov pre lesníctvo,
bioenergiu, spracovanie
dreva a nábytkársky
priemysel .

ECC
Expoforum

http://restec-expo.ru/

5.

20.03.201821.03.2018

BIOFUEL CONGRESSNajväčší medzinárodný
kongres v Rusku o
technológiách a
zariadeniach na výrobu a
spaľovanie biopalív.

ECC
Expoforum

http://restec-expo.ru/

6.

17.04.201819.04.2018

InterStroyExpo 2018
24. medzinárodná výstava
stavebných a
dokončovacích materiálov
WorldBuild St.Petersburg..

ECC
Expoforum

www.interstroyexpo.com

7.

17.04.201819.04.2018

AquaTherm St.
Petersburg 2018
5. medzinárodná výstava
zariadení pre vykurovanie,
zásobovanie vodou,
ventiláciu, klimatizáciu a
bazény.

ECC
Expoforum

www.aquatherm-spb.com

8.

17.04.201819.04.2018

ECC
Exportforum

www.interfood.primexpo.ru

9.

17.04.201819.04.2018

InterFood St Petersburg
2018
Platforma pre priamy
kontakt s výrobcami
a dodávateľmi, zástupcami
veľkoobchodov
a maloobchodov
a cateringových firiem .
Design & Decor St.
Petersburg 2018
Výstava finálnych
materiálov a interiérových
riešení.

ECC
Exportforum

http://restec-expo.ru/

10. 25.04.201827.04.2018

Medzinárodná
špecializovaná výstava
"Energetika
a elektrotechnika 2018" je
jednou z popredných
priemyselných výstav v
Rusku, ktorá je lídrom
výstavných projektov v
oblasti elektrickej energie a
súvisiacich odvetví

ECC
Exportforum

www.expoforum.ru

25.04.201827.04.2018

Ruské medzinárodné
energetické fórum (RMEF)
2018
Jedinečná platforma pre
dialóg medzi výrobcami
zariadení a dodávateľov
technológií pre energetiku s
najväčšími priemyselnými
spoločnosťami.

ECC
Exportforum

www.rief.expoforum.ru

11.

24.05.201826.05.2018

Petrohradské
medzinárodné
ekonomické fórum 2018fórum v roku 2018 bude
zamerané na vzájomný
dialóg Ruska s
medzinárodným
spoločenstvom o kľúčových
a globálnych otázkach v
oblasti ekonomiky a financií
Predpokladaná účasť zo
60.krajín sveta.

ECC
Exportforum

http://forumspb.com/ru/

12.09.2018.14.09.2018

Defektoskopia / NDT
Petersburg 201819. medzinárodná
špecializovaná výstava
nástrojov a zariadení pre
priemyselné nedeštruktívne
skúšanie.

ECC
Exportforum

www.ndt-defectoscopy.ru

14.

18.09.2018.21.09.2018

Cinema Expo 2018Každoročné medzinárodné
profesionálné fórum a
výstava filmového
priemyslu (kiná, televízia,
nové digitálne médiá) a
zábavný priemysel.

ECC
Exportforum

www.kinoexpo.ru

15.

19.09.2018.21.09.2018

Medzinárodné fórum pre
rybné hospodárstvo a
výstava rybieho
priemyslu, morských
živočíchov a technológií
2018
Výstava pre profesionálov
svetového rybárskeho
priemyslu a súvisiacich
odvetví rôznych krajín.

ECC
Exportforum

www.rusfishexpo.com

16.

10.10.2018.12.10.2018

Petrohradské
medzinárodné fórum
zdravia (PMFZ) 2018
Jednotná platforma pre
profesionálov v oblasti
zdravia, konsolidácia pod
jednou výstavnou značkou
piatich špecializovaných
výstav.

ECC
Exportforum

www.pmfz.expoforum.ru

17.

10.10.2018.13.10.2018

Petrohradské turistické
fórum -tradične vyzdvihuje
aktuálne otázky rozvoja
zahraničného a domáceho
cestovného ruchu.

ECC
Exportforum

http://restec-expo.ru/

12.

13.

18.

17.10.2018.19.10.2018

Medzinárodný festival
dizajnu a osvetleniaFestival je navrhnutý tak,
aby sa stal spoločnou
platformou pre obchodnú
komunikáciu medzi
odborníkmi na ľahké
podnikanie, spustenie
nových projektov,
oboznámením sa so
svetovými trendmi a
vyhliadkami rozvoja
priemyslu.

ECC
Exportforum

19.

30.10.2018.01.11.2018

Dental-Expo Petrohrad
2018
Medzinárodná výstava
zariadení, nástrojov,
materiálov a služieb pre
zubné lekárstvo.
www.dentalexpo-spb.ru

ECC
Exportforum

30.10.2018.15.11.2018

Peterfood 2018
Hlavnou výstavou
severozápadu v oblasti
obchodu s potravinami viac ako 20 rokov je
najlepšou príležitosťou
vstúpiť do obchodných
reťazcov a propagovať
svoje produky na ruskom
regionálnom trhu.

ECC
Exportforum

20.

Vypracoval: Iveta Lišková
Dátum: 29.11.2018

www:svetfest.expoforum.ru

www.dentalexpo-spb.ru

www.peterfood.ru

