EXPO CONSTRUCT DESIGN VARADINUM-targ specializat
de constructii si amenajari
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Expo Varadinum, in colaborare cu Primaria Municipiului Oradea, Federatia
Patronilor Bihor si Camera de Comert si Industrie Bihor, va invita sa participati
la cea de-a XII-a editie a expozitiei CONSTRUCT - DESIGN Varadinum, precum si
la targul imobiliar DOMUS VARADINUM, editia a II-a, evenimente ce se vor
desfasura in perioada 02-05 aprilie 2009 la Sala Sporturilor Antonio Alexe din
Oradea.
Scopul nostru este acela de a aduna la un loc o oferta completa din domeniile
construct – ambient – design – curte si gradina, unui public din ce în ce mai pretentios.
Avem convingerea ca in cadrul acestui eveniment firma dumneavoastra ar avea parte
de o prezentare excelenta a produselor si serviciilor, deoarece factorul determinant in
luarea deciziei de cumparare este dialogul si încrederea in partenerii de afaceri. La
acest eveniment vor fi prezente peste 120 de firme din tara si strainatate, care pun la
dispozitia vizitatorilor, oferte din urmatoarele domenii: MATERIALE DE CONSTRUCTIImateriale de constructii;- prefabricate;- ceramica, marmura;- materiale plastice;profile pentru constructii;- materiale hidro, termo,fonoizolante;- lacuri, vopsele;protectii anticorozive; - sarpante, izolatii.INSTALATII- instalatii de apa, gaze;- instalatii
si echipamente de incalzire si climatizare;- tevi, conducte, armaturi;- articole
sanitare;- instalatii electrice;- automatizari;- corpuri de iluminat.AMENAJARI
INTERIOARE- mobilier pentru uz casnic;- mobilier comercial;- tamplarie de aluminiu,
PVC, lemn;- feronerie, accesorii;- finisaje interioare şi exterioare;- pardoseli;- covoare,
perdele, draperii.CURTE şi GRADINA- plante ornamentale;- mobilier pentru curte si
gradina;- materiale si unelte pentru gradinarit;- plante pentru interior si exterior.TARG
IMOBILIAR- dezvoltatori imobiliari;- consultanti imobiliari;- agentii imobiliare;- banci;consultanti financiari;Tinand seama de solicitarile clientilor fideli, am luat o serie de
masuri menite sa imbunatateasca din punct de vedere calitativ editia a XII-a a Expo
Construct – Design Varadinum, respectiv:- punerea la dispozitia expozantilor a
potentialului ridicat al judetului Bihor în domeniul constructiilor; - campanie ampla de
promovare pentru asigurarea vizitatorilor:- 200 afise stradale in cele mai circulate
zone din oras;- 15.000 fluturasi impartiti în centrele comerciale din oras si in cutii

postale;- invitatii pe e-mail la toata baza de date a firmei Expo Varadinum;- 3.000 de
invitatii tiparite si trimise catre marile firme si institutii din oras si din judetul Bihor;promovarea prin presa scrisă, prin partenerii media si mass media locala; - tiparirea a
10.000 de cataloage expozitionale;- aparitia evenimentului in catalogul national Pagini
de constructii; evenimente conexe:- conferinte si intalniri intre specialisti, organizate
de Federatia Patronilor Bihor;- prezentarea unor proiecte de investitii cu participarea
reprezentantului regional ITDH Hungary;- program de audienta in constructii cu
reprezentantii Primariei Oradea;- prezentari de noi produse si firme;- intalniri pentru
diseminare informatii cu privire la accesarea fondurilor structurale;- prezentarea
ghidului national de constructii; - seara Constructorului - cina festiva;- program artistic
: distractia va fi asigurata de muzica buna, programe culturale, jocuri si
concursuri.Parteneri organizare: Primaria Municipiului Oradea, Federatia Patronilor
Bihor, Camera de Comert si Industrie Bihor, Koros Trade Bekescsaba.
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