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*Program actualizat la 15 mai 2019 

20-23.02            TTR I Târgul de turism al României     www.targuldeturism.ro

 ROMHOTEL Expoziție internațională de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri și restaurante     www.romhotel.ro

20-29.03 SIAB Salonul International Auto București   www.siab.ro

09-12.04 CONSTRUCT - AMBIENT EXPO Târg internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru construcții,  
amenajări interioare și exterioare, decorațiuni și piscine

    www.construct-ambientexpo.ro

ROMTHERM Expoziție internațională pentru instalații, echipamente de încălzire, răcire și de condiționare 
a aerului

    www.romtherm.ro

MOBILA EXPO Târg de mobilă     www.mobila-expo.ro

EXPO FLOWERS & GARDEN Expoziție internațională de flori, amenajări  peisagistice, horticultură și grădinărit     www.expoflowers.ro

ANTIQUE MARKE T I Târg de obiecte de artă și antichități     www.antiquemarket.ro

MODEXPO I Expoziție internațională de țesături textile, îmbrăcăminte, pielărie, blănărie, încălțăminte și 
marochinărie, accesorii

    www.modexpo.ro

12-15.05 METAL SHOW&TIB Expoziție pentru prelucrarea metalelor, tehnologii și echipamente industriale     www.metalshow-tib.ro 

INVENTIKA Salon de invenții și inovații     www.expoinventika.ro

14-16.05 ROMMEDICA Târg internațional de medicină și farmacie     www.rommedica.ro

DENTA I Expoziție internațională de produse și echipamente pentru  medicină și tehnică dentară     www.denta.ro

SOMN EXPO Expoziție de produse și servicii care asigură un somn liniștit     www.somnexpo.ro

28-31.05 TIBCO Târg internațional de bunuri de larg consum     www.tibco.ro

BIO LIFE & STYLE Expoziție pentru o viață verde     www.bioromexpo.ro

SENIOR EXPO Târg dedicat seniorilor     www.seniorexpo.ro

18-21.06 BUCHAREST DIGIT EXPO Expoziția  erei digitale     www.digitexpo.ro

17-20.09 BIFE-SIM Târg internațional de mobilă, echipamente și accesorii     www.bife-sim.ro

ANTIQUE MARKET II Târg de obiecte de artă și antichități     www.antiquemarket.ro

01-04.10 COSMETICS BEAUTY HAIR Expoziție internațională de produse și echipamente pentru cosmetică, îngrijire corporaIă și 
coafură

    www.expocosmetics.ro

MODEXPO II Expoziție internațională de țesături textile, îmbrăcăminte, pielărie, blănărie, încălțăminte și 
marochinărie, accesorii

    www.modexpo.ro

07-09.10 EXPO SHOP Expoziție de retail     www.expo-shop.ro

28.10-01.11 INDAGRA Târg internațional de produse și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, 
viticulturii și zootehniei

    www.indagra.ro

INDAGRA FOOD Târg internațional pentru industria alimentară     www.indagra-food.ro

EXPO DRINK Târg de vinuri, bere și alte băuturi alcoolice și non-alcoolice     www.expodrink.ro

PACK SHOW Expoziție pentru industria ambalajelor     www.packshow.ro

12-15.11 TTR II Târgul de turism al României    www.targuldeturism.ro

26-28.11 DENTA II Expoziție internațională de produse și echipamente pentru medicină și tehnică dentară     www.denta.ro

04-06.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN Târg de cadouri, decorațiuni și suveniruri
    www.expo-cadou.ro

ANTIQUE MARKET III Târg de obiecte de artă și antichități     www.antiquemarket.ro


