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Didžiausia Baltijos šalyse tarptautinė statybų paroda,
skirta visiems statantiems, renovuojantiems ir besidomintiems naujausiomis technologijomis.
Parodoje pristatomos statybų rinkos naujienos,
medžiagos, įranga, skaitmeniniai sprendimai,
aplinkotvarkos tendencijos.
Parodoje kasmet dalyvauja daugiau kaip 500 įmonių
iš Lietuvos ir daugelio Europos valstybių.

Paroda atitinka aukščiausius tarptautinėms parodoms keliamus
kokybės reikalavimus, yra vienintelė specializuota paroda Baltijos
šalyse pelniusi pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI pripažinimą.

LAN KYTOJAI
Architektai, statybos inžinieriai, projektuotojai, statybų
sektoriaus specialistai, nekilnojamojo turto vystytojai, investuotojai, statybų sektoriaus įmonių vadovai, savivaldybių atstovai,
studentai ir profesinio mokymo įstaigų moksleiviai bei statybų
sektoriaus naujienomis besidomintys vartotojai.

„RESTA 2019“
TEMA –
ATE ITI E S STATYBA
Reaguodami į statybos sektoriaus aktualijas apie „draugiškos“
aplinkai statybos augimą ir A++ energetinio efektyvumo poreikį,
koncentruosimės į inovacijas bei technologijas.

ATEITIES STATYBA

=

PAŽANGIAUSIOS
STATYBŲ
TECHNOLOGIJOS

+

VALDYMO
IDĖJOS

Parodoje jau 4 metus veiks Skaitmeninės statybos salė, kurioje
pristatomi BIM ir kiti išmanūs sprendimai statybose, geroji
užsienio šalių praktika.

PIRMĄ KARTĄ
PARODOJE:

NAUJAKURIŲ ALĖJA, kurioje pristatomos statybos ir
interjero idėjos bei tendecijos. Ekspozicijos „gyvai“:
svajonių svetainė, ateities virtuvė, inovatyvus vonios
kambarys ir kt.
Demonstracinės erdvės: pamatų liejimas, namo
statyba, įrangos ir įrankių pristatymai.
2019 metų želdinimo tendencijos terasoms,
balkonams, landšaftams.

KONKURSAI:

Jau trečius metus bus rengiamas „Įspūdingiausių
RESTOS ekspozicijų“ konkursas, kurio metu bus
nominuojami ne tik ekspozicijų projektų autoriai,
bendrovės, bet ir sėkmingiausia komunikacija.
Tradiciniu tapęs „Profesinio mokymo įstaigų mokinių
nacionalinio meistriškumo konkursas“, kuriame
varžysis mokiniai iš visos Lietuvos, besimokantys
pagal statybų sektoriaus mokymo programas.

PARODOS TEMINĖS GRUPĖS

„RESTA 2018“
SKAIČIAI IR FAKTAI

5

teminės salės ir
lauko ekspozicija

50

renginių

32 500

42 000

500 dalyvių iš
Lietuvos ir

15 % dalyvių iš
užsienio valstybių

18 užsienio
valstybių

dalyvių

kv. m
bendras parodos
plotas

lankytojų

34 % naujų

K V IEČIAME
DALYVAUTI

Dalyvavimo sąlygos ir informacija
apie parodą: www.litexpo.lt
Dalyvių registracija ir stendų įrangos
užsakymai: epus.litexpo.lt

KONTAKTAI

Projekto vadovė Indrė Reimorienė
Mob. +370 615 53657
Projekto vadovė Lina Jurkėnaitė
Mob. +370 615 63842
El. p. resta@litexpo.lt
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