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výstavy – inzercia

Všetky podrobnosti o veľtrhu prinesie
me formou „Sprievodcu veľtrhu“ v budú
com čísle nášho odborného časopisu. 
Informácie, vrátane bezplatnej vstupen
ky odborníka, dostanú v dostatočnom 
predstihu. Môžu si pripraviť plán prie

behu návštevy jednotlivých expozícií 
a ďalších podujatí. Výstavisko bude 
prístupné od 9:00 do 17:00 (v piatok 
do 15:00). Keďže sa veľtrh koná raz za 
dva roky, spĺňa podmienky zaradenia do 
svetového kalendára akcií EUMABOIS 
so zameraním na drevárske a lesné 
hospodárstvo.
Jubilejný 20. ročník veľtrhu LIGNUM
EXPO je výnimočný aj tým, že počas 
jeho konania budeme sláviť 25. výro
čie založenia tejto veľtrhovej tradície. 
Premiérový ročník sa konal od 28. 9. 
do 2. 10. 1991 za účasti 222 vystavo
vateľov na ploche 12 tis. m2. Záujem 
o prehliadku moderných technológií 
sa prvých 15 rokov neustále zvyšoval. 
Keď sa už podarilo slovenský drevár
sky priemysel zmodernizovať a techno
logicky vyrovnať, nitrianska prehliadka 
prešla na dvojročnú periodicitu. Rozsah 
prehliadky sa stabilizoval a kopíruje sú
časné trendy. Uplynulého 19. ročníka 
LIGNUMEXPO – LES 2014 sa zúčast
nilo 174 vystavovateľov zo Slovenska, 
Českej republiky, Rakúska, Nemecka, 
Talianska, Poľska, Maďarska na ploche 
12 tis. m2. Do veľtrhových expozícií pri
šlo 8230 návštevníkov.
Odbornosť veľtrhu LIGNUMEXPO 2016 
bude garantovať Zväz spracovateľov 
dreva SR a jeho súčasť – prehliadku 
LES 2016 š.p. LESY SR.
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pod záštitou EUMABOIS
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Bohatý sprievodný program bude počas celého trvania veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016 (27. – 30. septembra 2016) na výstavisku 
Agrokomplex v Nitre sprevádzať odborných návštevníkov. Obohatí ich 
o cenné poznatky z oblasti drevospracujúceho odvetvia (vrátane výroby 
nábytku). Všetky sprievodné podujatia sa počas veľtrhu budú konať 
priamo na výstavisku a účasť pre každého odborníka bude bezplatná.

Vystavovatelia na LIGNUMEXPO prezen-
tujú predovšetkým novinky zo svojej po-
nuky určené do malých dielní i veľkých 
prevádzok. Foto z LIGNUMEXPO 2014
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