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CONTEXT

Suntem o companie solidă, cu peste 15 ani
de activitate în fondarea şi organizarea de
târguri B2B, B2C, conferinţe şi congrese
cu participare naţională şi internaţională,
care plasează compania pe primul loc
în topul celor mai buni organizatori de
evenimente.

Anul acesta am lansat o nouă expoziţie B2B dedicată
industriei textile din regiunea sud-est europeană:
TEXTILE TECHNOLOGY SHOW. Ne propunem să
readucem în atenţia investitorilor industria textilă
şi sectoarele conexe, într-un context favorabil:

Creativi prin definiţie, suntem atraşi
de inovaţie şi tehnologie, astfel încât
căutăm soluţii şi mizăm întotdeauna pe
parteneriate win-win.
Cu noi, orice eveniment înseamnă
evoluţie!

În România, aproape 9700 de firme cu capital
românesc sau străin îşi desfaşoară activitatea
în diverse sectoare ale industriei textile.
Piaţa producţiei textile din România va creşte
cu peste 2% până în 2020 (DG Enterprise and
Industry).
Industria textilă din Europa este lider global
în utilizarea tehnologiei şi a produselor
inovatoare. Mai mult, o parte din liderii
mondiali provin din rândul producătorilor
europeni de utilaje textile.

DE CE SĂ FII EXPOZANT

CONCEPT
La TEXTILE TECHNOLOGY SHOW ai ocazia
să explorezi cele mai noi inovaţii din industria
textilă şi să dezvolţi parteneriate win-win
durabile. Un eveniment care îţi oferă mixul
perfect pentru un dialog industrial de calitate.
TEXTILE TECHNOLOGY SHOW este primul
spectacol dedicat producătorilor şi furnizorilor
internaţionali de echipamente, tehnologie
şi inovaţie pentru industria textilă, care îşi
propune să devină, în scurt timp, un hub al
tehnologiei textile pentru Europa de Sud-Est!

Vizitatori targetaţi: fabrici de textile şi
confecţii, producători de mobilier tapiţat,
ateliere de confecţii şi broderii, producători
de articole pentru copii, designeri de
imprimeuri, furnizori pentru industria
automotive, producători de articole
sportive, ateliere de print digital pe textile,
confecţioneri echipamente de protecţie.
Evenimente conexe: în cadrul târgului vor
fi conferinţe, prezentări şi workshopuri
susţinute de speakeri români şi străini din
industria de specialitate.
Factori de decizie: sub acelaşi acoperiş
al spaţiului expoziţional din RomexpoBucureşti vor fi factori de decizie, specialişti
ai celor mai reprezentative companii din
Europa de Sud-Est.

INNOVATIVE FEATURES FOR YOUR BRIGHT FUTURE

TEMATICĂ
Dacă activezi în sectorul:

MAŞINI DE CUSUT, ŢESUT, TRICOTAT,
BRODAT, ÎMPLETIT ŞI ACCESORII
MASINI PENTRU PRODUCEREA
CONFECTIILOR SI DE PRELUCRARE A
TEXTILELOR
MAŞINI ŞI PRESE DE CĂLCAT
MAŞINI DE IMPRIMAT, TIPĂRIT DIGITAL,
CERNELURI ŞI ACCESORII

ACCESORII ŞI PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAŞINI TEXTILE

MAŞINI DE SPĂLARE, ÎNĂLBIRE, VOPSIRE,
USCARE, TĂIERE, LAMINARE, PLIERE ŞI
ACCESORII
SOFTWARE PENTRU PROIECTARE,
MONITORIZARE ŞI PRODUCŢIE INTEGRATĂ
FIRE, FIBRE, ŢESĂTURI, PASMANTERIE,
ACCESORII
DESIGN DE IMPRIMEURI

INSTITUŢII DE CERCETARE ŞI EDUCAŢIE

Atunci TEXTILE TECHNOLOGY SHOW este
doar pentru tine!

EVENIMENTE CONEXE
Prin care dăm valoare expoziţiei şi încredere profesioniştilor din industrie.

INOVAŢIA, CA AVANTAJ

SEARCH&RESEARCH

Workshopuri şi conferinţe în care
speakeri internaţionali şi români
vor prezenta cele mai interesante
inovaţii tehnologice şi studii de
caz.

TEXTILE TECHNOLOGY SHOW
sprijină cercetarea şi încurajează
colaborarea între companii,
centrele de educaţie şi instituţiile
de cercetare&dezvoltare din
industria textilă.

Investeşte în inovaţie şi-ţi vei crea
un avantaj competitiv! Fii la curent
cu toate evoluţiile tehnologice!

Aderă la lumea textilelor şi a fibrelor
inteligente! Pregăteşte-te pentru a
patra Revoluţie industrială!

LABORATORUL BRANDURILOR

Inspiră-te din diversitatea
brandurilor premium şi
conectează-te la noile tendinţe,
pentru a fi cât mai competitiv!

COMUNICARE CREATIVĂ

SUNTEM AICI PENTRU TINE!

Ne plac clienţii premium şi facem toate
demersurile pentru ca managementul de top
al liderilor în domeniu să se simtă apreciat în
târgul nostru. Dispunem de o bază de date
foarte bine targetată şi un mix de comunicare
variat, astfel încât să atragem un număr cât
mai mare de vizitatori specialişti.

Anne Istrate – Director Proiect
0722.649.945
anne.istrate@euroexpo.ro

Comunicare Outdoor&Indoor la nivel
naţional
Comunicăm cu publicaţii de profil, siteuri web din întreaga lume, asociaţii
(parteneriate strategice)
Promovare (newslettere,
presă de specialitate,
invitaţii tipărite şi
electronice)
Call Center
pentru
vizitatori

Teodora Slavoiu – Organizator
0729.158.805
teodora.slavoiu@euroexpo.ro

