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EXPO ARTEMIS  

Târg internațional de Vânătoare și Pescuit 
 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează 

târgul internațional de vânătoare și pescuit EXPO ARTEMIS la complexul expozițional 

Expo Arad, eveniment ce va reuni cei mai importanți lideri de piață într-o expoziție de 

produse și servicii destinate vânătorilor și pescarilor profesioniști și amatori.    

Programat în toamna anului 2015 și fiind așteptat cu interes de către cei 

pasionați, prima ediție a evenimentului este de atracție maximă atât pentru firmele 

expozante, cât și pentru vizitatori.  

Va fi expusă toată gama de articole și echipamente pentru vânătoare și 

pescuit, oferte de turism cinegetic și de pescuit, produse gastronomice cu specific 

vânătoresc. Pentru expozanți, târgul de vânătoare și pescuit va fi platforma ideală de 

interacțiune cu partenerii și potențialii clienți. 

De asemenea evenimentul promovează gastronomia vânătorească și 

pescărească, organizatorii oferind spații exterioare pentru prepararea diferitelor 

sortimente de mâncare specifice. 
    

De ce să participaţi la EXPO ARTEMIS? 

• În zona de Vest a României activează peste 25.000 de vânători care au la 

dispoziție 550 fonduri cinegetice în suprafață de 4.108.150 ha cu o bogată și 

diversificată faună de mistreț, căprior, cerb lopătar, cerb carpatin, iepure, 

fazan și multe alte specii 

• Cel mai populat spațiu natural din Europa de cerbi lopătari aflați în libertate 

se află în zona Socodor, Chișineu-Criș a județului Arad 

• Zona de vest a țării are o importantă rețea de ape curgătoare și bălți de 

pescuit fiind activi un umăr de peste 30.000 de pescari  

• Colaborarea cu partenerii evenimentului, asociații de vânători și pescari, 

fonduri de vânătoare și partenerii media, asigură o bună mediatizare în 

rândul pasionaților de vânătoare și pescuit 

• Aveți ocazia să interacționați cu toți participanții și cu vizitatorii prezenți, 

îmbogățindu-vă astfel portofoliul de potențiali clienți 

• Puteți lansa noi produse și servicii, iar vizitatorii prezenți le pot vedea, testa și 

achiziționa 
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Ce vom face noi în calitate de organizatori? 

• Vom organiza un eveniment de ținută în cadrul căruia aveți posibilitatea să vă 

prezentați oferta de produse și servicii 

• Cu sprijinul partenerilor și asociațiilor de profil vom mediatiza evenimentul în 

rândul vizitatorilor de specialitate și al publicului larg 

• Vom promova evenimentul la nivel național și internațional în vederea atragerii 

de expozanți și vizitatori autohtoni și straini 

 

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră? 

• Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul evenimentului 

• Să pregătiți clienților o ofertă atractivă care să îi determine să vă aleagă 

 

Obiectivele EXPO ARTEMIS 

• Organizarea unui eveniment de amploare internațională prin care să 

promovăm și să susținem domeniul de vânătoare și pescuit  

• Crearea unui cadru în care oferta comercianților din domeniul de vânătoare si 

pescuit se întâlnește cu cererea din partea publicului interesat  

• Crearea cadrului optim pentru a răspunde exigențelor și așteptărilor 

expozanților și vizitatorilor 

• Dezvoltarea de noi parteneriate și colaborări cu asociațiile din domeniul 

vânătorii și pescuitului 

• Crearea unui eveniment de referință pentru cei interesați și pasionați 

 

Promovare 

Succesul unui târg specializat se datorează, în mare parte, unei campanii de 

promovare bine țintită. 

• Presa scrisă, radio, TV, site-uri online 

• Parteneriate media cu reviste, cataloage și publicații on-line de specialitate  

• Social media 

• Bannere, pliante, afișe 

• Parteneriate cu asociații profesionale, fonduri de vânătoare și societăți din 

domeniu 

• Newslettere 
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Despre EXPO Arad 

 

• Al doilea centru expozițional, ca mărime, din România 

• 1,5 km de autostrada A1 

• 4.000 mp spațiu interior 

• 20.000 mp spațiu exterior 

• Amfiteatru 650 locuri 

• Sală de conferințe modulară 300 locuri 

• Două săli de conferințe a câte 160 locuri 

• Sală de conferințe 60 locuri 

• Dotări multimedia complete 

• Sistem de traducere simultană 

• Restaurant 80 locuri, bar 

• Parcare gratuită 
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Alege să fii expozant la evenimentul 

 
 

 

 

Contact: 

Ioana Ienaga 

Telefon: +40.724.595 924 

Email: ioana.ienaga@ccia-arad.ro 

Contact: 

Silvia Encev 

     Telefon: +40.758.815 740    

Email: silvia.encev@ccia-arad.ro 

Contact: 

Cimi Enache 

Telefon: +40.730.188 291     

Email: cimi.enache@ccia-arad.ro 
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