16 - 20 октомври 2019
НДК, София

Добре дошли
СТРОЙКО ЕКСПО
през изминалите 25 години:

СТРОЙКО ЕКСПО е най-голямото
специализирано търговско
изложение. Предлаганите стоки,
продукти и услуги обхващат целия
спектър в бранша – от проучване,
проектиране и инвестиране, през
груб строеж, довършителните
дейности и обзавеждането, до найдребни детайли от интериора,
екстериора и ландшафта.

Участие пълно с възможности:
•

Представяне на най-новите продукти и услуги на повече от 200 изложители

•

Най-централната локация в София и изцяло реновирана база на НДК

•

40 000 посетители, предразполагащи за създаването на контакти и
намирането на нови клиенти, инвеститори и партньори

•

Повече от 25 хил. крайни клиенти

•

Над 14 хил. B2B срещи в рамките на 5 дни

Запознаване с мястото
на провеждане

Изложението се провежда в София, в Националния дворец на културата луксозна сграда в самия център на града. Локацията на НДК е идеална
и лесно достъпна за много голям поток посетители.
Работно време 14 - 21 октомври 2019 г.
ДАТА

за посетители

за изложители

/вход свободен/

Понеделник, 14 октомври

N/A

08:00 – 18:00

Вторник, 15 октомври

N/A

08:00 – 18:00

Сряда, 16 октомври

10:00 – 19:00

08:00 – 19:30

Четвъртък, 17 октомври

10:00 – 19:00

09:30 – 19:30

Петък, 18 октомври

10:00 – 19:00

09:30 – 19:30

Събота, 19 октомври

10:00 – 19:00

09:30 – 19:30

Неделя, 20 октомври

10:00 – 19:00

09:30 – 19:30

N/A

08:00 – 18:00

Понеделник, 21 октомври

Изложението в цифри
статистика от СТРОЙКО ЕКСПО

Ръст на посетителите всяко изложение:
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Възраст на посетителите
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РЕЗУЛТАТИ
ПОВЕЧЕ ОТ

40,000

посетители

Търговско изложение за фирми,
търсещи контакти с инвеститори и край
ни потребители

210

изложители

ПОВЕЧЕ ОТ

25,000
посетители
дошли на изложението
за да вземат решение за
покупка

22

и спонсори

целия спектър на стоки и услуги в бранша,
събрани на едно място

медии

и анализатори от
индустрията

200 CEOs

източници на информация за
печатните и електронните
медии в България

Мястото, където да се срещнете
с най-високопоставените
лица, вземащи решения

Над

Над 10к
срещи

Мястото, където се правят
сделките

150

Участници
в конференция

Зелени Градове За
Устойчива Европа

Спонсори и партньори

Ще бъдете ли на 52 то изложение от
16 до 20 октомври 2019 г. в НДК?

Бъдете част от изложението. Следвайте ни в
социалните медий и канали с #STROIKO

