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Data  Renginio 

tipas 

Aprašymas  Sektorius  Šaltinis  

2018.03.27-30 Parodos Smart Industries - keturias 

dienas trunkanti paroda 

pritraukianti virš 10,000 

lankytojų ir 400 dalyvių. 

Robotika ir dirbtinis 

intelektas 

http://www.smart-industries.fr/en/ 

2018.03.27-30 Parodos Midest - pramonės 

subkontraktoriai 

Metalo ir plastiko 

apdirbimas 

https://www.midest.com/en 

2018.05.24-26 Parodos Viva Technology – technologijų 

ir inovacijų paroda, praeitais 

metais pritraukusi daugiau nei 

68,000 lankytojų 

IT https://vivatechnology.com/ 

2018.05.29-31 Parodos  Sveikatos priemonių ir įrangos 

paroda PARIS HEALTHCARE 

WEEK 

Gyvybės mokslai ir 

aukštasis mokslas 

http://www.parishealthcareweek.com/en/paris-healthcare-

week/  

2018.06.30 – 

2018.07.02 

Parodos Playtime – Paris. Vaikiškų rūbų 

paroda. Parodos metu 

pristatoma 540 kolekcijų - rūbų, 

batų, aksesuarų, kūdikių 

reikmenys. 

Aprangos, tekstilės, odos ir 
galanterijos pramonė 
 

https://www.iloveplaytime.com/paris  

2018.07.07-9 Parodos Mode City – Lyon - apatinio 

trikotažo ir maudymosi 

kostiumėlių paroda 

Aprangos, tekstilės, odos ir 
galanterijos pramonė 
 

https://10times.com/mode-city  

http://www.parishealthcareweek.com/en/paris-healthcare-week/
http://www.parishealthcareweek.com/en/paris-healthcare-week/
https://www.iloveplaytime.com/paris
https://10times.com/mode-city
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2018.09.07-10 Parodos Who's Next - Paris porte de 

Versaille – moteriškų rūbų 

paroda, kurioje dalyvauja virš 

600 prekės ženklų 

Aprangos, tekstilės, odos ir 
galanterijos pramonė 
 

https://www.whosnext-tradeshow.com/  

2018.09.07-11 

2019.01.18-22 

Parodos Namų interjero ir dizaino 

paroda Maison & Objet Paris 

Nord Villepinte 

Kūrybinės industrijos 
 

http://www.maison-objet.com/en/  

2018.09.19-21 Parodos Première Vision Paris - Paris 

Nord Villepinte. Parodoje 

dalyvauja šešių pagrindinių 

pramonės šakų - verpalų, 

audinių, odos, dizaino, 

aksesuarų, gamybos - atstovai 

tiekiantys mežiagas ir paslaugas 

mados industrijai. 

Aprangos, tekstilės, odos ir 

galanterijos pramonė 

https://www.premierevision.com/en/presentation/premiere

-vision-paris/  

2018.10.17-18 Parodos Cosmetic - 360 Paris – 
kosmetikos paroda 
 

Chemijos pramonė https://www.cosmetic-360.com/en/  

2018.10.16–

20 

Parodos  Tarptautinė maisto paroda SIAL 

2018. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir 

maisto produktų rinkos 

reguliavimo agentūra 

organizuoja nacionalinį stendą 

šioje parodoje. Norinčius 

dalyvauti šioje parodoje 

prašome registruotis el. paštu: 

a.sileikiene@litfood.lt iki 2017 

Maisto pramonė  https://www.sialparis.fr/ 

https://www.whosnext-tradeshow.com/
http://www.maison-objet.com/en/
https://www.premierevision.com/en/presentation/premiere-vision-paris/
https://www.premierevision.com/en/presentation/premiere-vision-paris/
https://www.cosmetic-360.com/en/
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m. spalio 2 d. 

2018.10.31 – 

2018.11.04 

Parodos Paris Games Week - Paris Port 

de Versaille - kasmetinė video 

žaidimų paroda 

Žaidimų pramonė https://www.parisgamesweek.com/en/ 
 

2018.11.3-11 
 

Parodos Bio produktų paroda su prekyba 

vietoje -  Marjoline - Paris Parc 

Floral 

Maisto pramonė 
 

https://www.salon-marjolaine.com/ 
 

2018-11-26–

29 

Parodos  Pakuočių, spausdinimo 

paslaugų ir kt. paroda 

EMBALLAGE 

Popieriaus, popieriaus 

gaminių gamybos ir 

pakuotės pramonė 

https://www.all4pack.com/  

2018.11.27-30 Parodos Pollutec – Lyon – paroda skirta 

parodyti įrangą, technologijas ir 

paslaugas susijusias su 

aplinkosauga ir energija 

Aplinkosauga ir energija http://www.pollutec.com/en/ 

2018.12.04 – 

06 

Parodos/Versl

o misijos 

Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūra 

organizuoja jungtinį vizitą 

parodoje „Biofit“ Lilyje. 

Gyvybės mokslai https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/2018-metu-mita-
svarbiausi-renginiai 
 
https://www.biofit-event.com/  

2019m.  

sausis 

Parodos Play Time Paris tai tarptautinė 

vaikiškos aprangos ir aksesuarų 

prekinių ženklų paroda (rudens / 

žiemos kolekcijos). „Versli 

Lietuva“ organizuoja bendrą 

stendą Lietuvos įmonėms. Dėl 

daugiau informacijos kreiptis el. 

Aprangos, tekstilės, odos ir 
galanterijos pramonė 
 

https://goo.gl/RJkbeL  

https://www.all4pack.com/
https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/2018-metu-mita-svarbiausi-renginiai
https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/2018-metu-mita-svarbiausi-renginiai
https://www.biofit-event.com/
https://goo.gl/RJkbeL
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paštu: 

r.nedzinskiene@verslilietuva.lt 

2019-11-26–

29 

Parodos  SIRHA – restoranų, viešbučių ir 

maisto teikimo paslaugų 

profesionalų paroda 

Maisto pramonė http://www.sirha.com/  

 

mailto:r.nedzinskiene@verslilietuva.lt
http://www.sirha.com/

