
 

         

 

KVIETIMAS 

dalyvauti B2B kontaktų mugėje su Italijos ir Ispanijos maisto produktų ir vynų 

gamintojais 

 

2016 m. kovo 16 d., trečiadienį, kviečiame dalyvauti tradicinių Italijos ir Ispanijos maisto produktų ir vynų 

kontaktų mugėje, kuri vyks Naručio viešbutyje. Kontaktų mugės metu Lietuvos importuotojai, distributoriai, 

maisto tiekėjai, prekybininkai, horeca atstovai, vyninės ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami susipažinti su 

atvykusiais Italijos bei Ispanijos verslininkais, aptarti bendradarbiavimo galimybes bei įsitikinti pristatomos 

produkcijos patrauklumu Lietuvos rinkai (susitikimų metu bus užtikrintas italų, ispanų - lietuvių vertimas).  

 

Kontaktų mugės metu dalyviai turės galimybę paragauti ir įvertinti skirtingų regionų gaminamus itališkus ir 

ispaniškus vynus : 

 Nero di Troia, Rosato igp – Puglia ( Italija ) 

 Etna Rosso, Etna Bianco – Sicilia ( Italija ) 

 Granada, Sierra de Malaga, Sierra de Gredos ( Ispanija ) 

 Cantabria, Rias Baixas – Galicia  ( Ispanija ) 

 Ribera del Duero D.O. , Castilla y Leon  ( Ispanija ) 

Šių individualių susitikimų metu taip pat galėsite išmėginti ir įvertinti skirtingų regionų gastronomijos ir maisto 

produktus:  

 Pasta - Puglia 

 Tomato Sauces  - Puglia 

 Canned products, Sauces and toppings – Puglia 

 Grissini, crackers and biscuits – Piemonte 

 Liquors and Grappa – Emilia Romagna 

 Coffee , various nuts creams – Lazio ( Roma ) 

 Extra virgin Olive oil - Puglia 

 Cured ham ( Parma – Emilia Romagna, San Daniele – Friuli Venezia Giulia ) 

 Cheeses – different regions of Spain  



 

Lietuvos verslininkams dalyvavimas yra nemokamas, tačiau būtina užsiregistruoti iki  

 2016 m. kovo 15 d.  el. paštu  francesco@strivelimited.com, siciliainlituania@yahoo.it  arba 

francesco@burbuliovynine.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į renginio koordinatorių, Francesco Di Marco, telefonu:  

+370 621 07464. 

B2B kontaktų mugė įvyks: 

 

Data:             2016 m. kovo 16 d., trečiadienis,  

Laikas:          11:00 – 18:00 val.  

Vieta:             Narutis viešbutyje, Pilies gatvė 24, Vilnius 

Dalyvavimas:  nemokamas 

Registracija:   el. Paštu francesco@strivelimited.com  siciliainlituania@yahoo.it arba 

francesco@burbuliovynine.lt  

 

 

 

Renginio organizatorius: Italijos ir Ispanijos eksportą skatinanti organizacija Strive International Consulting 

 

Pasinaudokite puikia proga susipažinti ir sukurti abipusiai naudingus verslo santykius su Italijos ir Ispanijos 

gamintojais bei  papildyti savo asortimentą išskirtinės kokybės šimtmečius puoselėtos receptūros produktais. 
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