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Parodos naujiena. INTERJERO DIZAINAS. Pirmą kartą parodoje 

norime pademonstruoti baldų ir interjero derinimo galimybes, pristatyti 

naujausias interjero tendencijas. Skatinsime visas iniciatyvas parodoje 

rengti jungtines interjero ir baldų erdves. Apšvietimo, sienų, grindų 

dangų, namų tekstilės, interjero detalių, vonios kambario įrangos 

gamintojus kviečiame jungtis su baldų gamintojais ir kurti  bendras 

ekspozicijas bei pademonstruoti galimus interjero sprendimus. 

SVARBIAUSIAS BALDŲ PRAMONĖS, INTERJERO IR DIZAINO ĮVYKIS LIETUVOJE

baldai2013
BALDAI – tai tarptautinė paroda, kurioje pristatomi 

naujausi Lietuvos ir užsienio gamintojų baldai, 

baldinės medžiagos bei išskirtinės dizaino idėjos. 

Paroda kasmet susitikti sukviečia pagrindinius 

rinkos dalyvius – baldų ir baldinių medžiagų 

gamintojus, architektus, dizainerius bei vartotojus. 

Paroda BALDAI yra organizuojama 19 kartą 

bei yra didžiausias šios temos renginys Baltijos 

šalyse. 2007 m. paroda BALDAI yra pelniusi 

"Lietuvos metų gaminio" aukso medalį.



parodos
TEMOS 

5 SALĖ
• Interjero tendencijų ekspozicija
• Interjero dizainas, interjero dekoravimas ir medžiagos 
• Minkštųjų baldų, baldinių audinių ir čiužinių ekspozicijos 

• Korpusinių, biuro, virtuvės baldų ekspozicijos

3 SALĖ 
DIZAINO SALĖ  
• Užsienio baldų kompanijų distributoriai
• Nestandartiniai baldai, naujaus baldų kolekcijos, baldai sukurti 

bendradarbiaujant su Lietuvos ar užsienio šalių dizaineriais
• Baldai, tapę dizaino klasika, dalyvavę dizaino 

konkursuose, buvę apdovanoti

DIZAINO GALERIJA
• Dizaino inovacijos, tendencijos, alternatyvus 

dizainas, nekomercinis dizainas

4 SALĖ 
• Baldinės medžiagos
• Baldinė furnitūra
• Įranga, įrankiai, įrengimai, skirti baldų pramonei
• Baldų komponentai
• IT sprendimai baldų projektavimui
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kodėl verta
DALYVAUTI

• Paroda BALDAI – tai 4 dienos intensyvaus bendravimo su 
potencialiais klientais, partneriais, kolegomis, konkurentais.

• Paroda BALDAI - unikali rinkodaros priemonė, kuri suteikia 
galimybę gyvai bendrauti su tiksline auditorija.  Išradingai 
pristatykite naujienas, atskleiskite naujas puikiai pažįstamų 
prekės ženklų galimybes, formuokite nuomonę gyvų 
susitikimų su esamais ar potencialiais klientais metu.

• Parodos ir jos dalyvių pristatomų naujienų viešinimas yra 
svarbi parodos dalis. Parodos fotoreportažai, teminiai 
straipsniai, mūsų išsiųsti naujienlaiškiai, žiniasklaidos 
dėmesys leis Jums trumpiausiu keliu informuoti vartotojus/
klientus apie Jūsų produktus bei paslaugas. 

• Parodos reklaminė kampanija lankytojams apims įvairius 
media kanalus – televiziją, radiją, internetą, spaudą.

• Svarbiausia – Jūsų idėjos bei pasirengimas. Įmonės dydis, 
žinomumas ar rinkodaros biudžetas nėra pagrindiniai 
sėkmingo dalyvavimo parodoje veiksniai.

• PLANUOJAMA B2B renginys, kurio tikslas suteikti galimybę 
užsienio baldų pramonės atstovams, prekybos įmonėms, 
nekilnojamojo turto vystytojams užmegzti verslo kontaktus su 
Lietuvos baldų, baldinių medžiagų, furnitūros, komponentų 
gamintojais, rasti naujų tiekėjų, atstovų, partnerių.



2012 metų parodos
STATISTIKA 

įmonių iš Lietuvos,  
Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos, Ukrainos.

Parodos dalyviai

130
Parodos plotas

7570 kv.m.

vartotojų iš Lietuvos, Baltarusijos, Ispanijos, Italijos, 
Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos.

Parodos lankytojai

18 000

proc. specialistų: dizainerių, 
architektų, baldų gamybos ir 
prekybos įmonių atstovų.

Tarp jų –

13
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Pagrindinis 

įėjim
as

Įėjimas į 3 salę

Montažiniai 

vartai

FOJĖ rūbinė

3 salė3 galer
ija

4 salė

FOJĖ

Pagrindinis 

įėjim
as

5 salė

spaudos
centras

derybų
kambarys

Pagrindinis įė
jimas

Įėjimas iš 4 salės

FOJĖ

kavinė

5 galerija

DIZAINO SALĖ
skirta baldų kolekcijoms ir ekspozicijoms, kurių 
asortimentas formuojamas atsižvelgiant į estetinius 
kriterijus,  kokybę,  išskirtinumą.

DIZAINO GALERIJA
skirta geriausių Lietuvos dizainerių, kūrybinių 
studijų, akademinio jaunimo autorinių baldų, 
projektų, interjero objektų eksponavimui. Čia 
susitinka baldų dizaino kūrėjai ir gamintojai, čia 
gimsta naujos idėjos ir projektai, vyksta dizaino 
konkursas ir išrenkami geriausi inovatyvių baldų 
bei kitų objektų kūrėjai.

BALDINĖS MEDŽIAGOS,  
FURNITŪRA, ĮRENGIMŲ SALĖ
Ši parodos dalis skirta pademonstruoti baldų 
gamybos technologinį progresą ir inovacijas, 
medžiagų ir furnitūros įvairovę bei galimybes. 
Baldų gamintojai nuolat ieško naujų technologinių 
sprendimų, suteikiančių daugiau laisvės kūrybinių 
idėjų įgyvendinimui. Čia, vienoje vietoje, ir bus 
siekiama pademonstruoti šiuolaikines baldines 
medžiagas, furnitūrą, aksesuarus, naujas 
technologijas, įrengimus ir konstrukcijas – viską, 
kas leidžia kurti ne tik patogius ir funkcionalius, 
bet ir estetiškus, nestandartinius baldus. 

INTERJERO DIZAINAS 
Nauja Interjero dizaino erdvė skirta 
pademonstruoti baldų ir interjero derinimo 
galimybes, pristatyti naujausias interjero 
tendencijas taip pat tiems, kurie eksperimentuoja 
bei ieško kaip atnaujinti ir restauruoti baldus, 
kaip „atgimusius baldus“ pritaikyti šiuolaikiniame 
interjere, kartais suteikiant jiems visai  naują 
paskirtį ar netikėtą formą.  



dalyvavimo parodoje 
KAINOS

Paraiškos registracijos mokestis – 380 Lt  + 21% PVM
Mokestį sudaro: įrašas elektroniniame parodos kataloge, dalyvio kortelės, 
50 kvietimų parodos lankymui, spaudos pranešimų žiniasklaidai ir 
visuomenei ruošimas bei platinimas, 2 kvietimai į šventinį parodos BALDAI 
vakarą, skirtą parodos atidarymui.

Tuščio parodinio ploto salėje nuoma  200 Lt + 21% PVM / 1 kv.m 
Užsakant 45 kv.m ir daugiau  - 185 Lt +21% PVM / 1 kv.m 

Standartinio stendo įrengimas 55 Lt + 21% PVM / 1 kv.m
Standartinį minimalų 9 kv.m stendą sudaro: stendas iš „Octanorm“ 
parodinių konstrukcijų (2,5 m aukščio); kiliminė danga; firmos pavadinimas 
standartiniu šriftu stendo viršuje; 3 kryptiniai 100 W šviestuvai; stalas 
ir 3 kėdės; 3-jų jungčių kištukinis lizdas (220 V / 2 kW); šiukšlių dėžė; 
kasdienis stendo valymas.

Specialusis BALDAI parodos standartas iš MDF plokštės
Individualaus stendo įrengimas nuo 80 Lt. + 21% PVM / 1 kv.m

Dalyvių registracija vyksta internete adresu www.litexpo.lt, tiesioginis 
prisijungimas prie registracijos EPUS http://epus.litexpo.lt
Susisiekite su mumis dėl detalesnės informacijos apie dalyvavimo 
sąlygas, stendo įrengimo galimybių, papildomų komunikacijos priemonių, 
stiprinančių prisistatymą parodoje.



Daugiau informacijos apie parodą BALDAI www.litexpo.lt

Projekto vadovė   LILIJANA DIRSIENĖ
Tel.: +370 (5) 2686836, +370 (693) 46524,   Faksas +370 (5) 2686826
El.p l.dirsiene@litexpo.lt,    www.litexpo.lt

Parodos BALDAI partneriai: VŠĮ VERSLI LIETUVA  •  Lietuvos medienos įmonių asociacija LIETUVOS MEDIENA

 Vilniaus Dailės Akademija DIZAINO INOVACIJŲ CENTRAS

Parodos BALDAI organizatorius Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO


