Stimate Doamne/Stimaţi Domni,

Va transmitem in cele ce urmeaza invitatia de participare la editia de toamna a targului
„Hong Kong International Lighting Fair”,
Târgul internaţional de iluminat din Hong Kong şi Târgul de construcţii si articole
pentru bricolaj vor avea loc în două centre expoziţionale, din cadrul Hong Kong
Convention & Exhibition Centre (HKCEC), insula Hong Kong in perioada 27-30
octombrie 2010.
In cadrul „ Hong Kong International Lighting Fair”, cel mai mare targ de produse de
iluminat din Asia si cel mai mare din lume. La editia trecuta, pe o suprafata de 63.406 mp
au fost gazduiti peste 1.800 de expozanti si 27. 838 de cumparatori.
Categorii de produse expuse:
-

corpuri de iluminat industriale,
LED,
iluminare decorativă şi de crăciun,
tehnologie, fotometrie,
iluminare de securitate,
iluminare interioară şi exterioară, comerciala, ecologica,
becuri economice,
becuri, piese lămpi, armături,
accesorii si componente,
tehnologii noi, design.

Pentru editia din acest an gasiti in anexa, lista completa de categorii de produse care vor fi
expuse (v. Anexa nr.1).
Firmele romanesti au posibilitatea de a beneficia de sponsorizare pentru participarea
la editia din toamna a aceastei manifestari expozitionale atat ca expozanti cat si ca
vizitatori dupa cum urmeaza:
1. Cazare gratuită pentru max. 3 nopţi în conform listei de hoteluri ( cu preturi
negociate).
În perioada 26-30 octombrie 2010 se asigură cazare gratuită pentru max. 3 nopţi (o
cameră cu două paturi) pentru firmele care nu au vizitat acest târg în 2009 şi a căror
domeniu de activitate coincide cu tematica târgului.
2. Sprijinul biletului de avion cu suma de 3,900 HKD (=cca 500 USD) cu următoarele
condiţii:
• Este sprijinita călătoria cu suma de 3,900 HKD pentru firmele care NU au
vizitat acest târg în 2009 şi a căror domeniu de activitate coincide cu tematica
târgului.
• Pentru a primi sprijinul, expoziţia trebuie să fie vizitată cel puţin de trei ori (timp
de trei zile)
• De la o firmă o singură persoană poate solicita sponsorizarea.

Firmele beneficiază şi de următoarele facilităţi:
• bilet gratuit pentru intrare la expoziţie;
• catalog gratuit al târgului;
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•
•
•
•
•

intrare gratuită în sala VIP (băuturi & snack-uri gratuite, sală de şedinţă şi relaxare,
acces Internet);
invitaţie la ceremonia de deschidere & recepţie;
cupoane pentru reducere la cumpărăturile efectuate în mai multe magazine şi
restaurante din Hong Kong;
preluare de la hotel catre targ si retur;
intalniri de afaceri.

Alte avantaje de participare:
- Hong Kong unul dintre cele mai importante centre de afaceri unde comerciantii sunt
obisnuiti cu mentalitatea europeana si detin know-how in afaceri cu mediu de afaceri
chinez;
- Hong Kong este o poarta de acces catre China;
- Un eveniment bine organizat unde pot fi intalniti expozanti si cumparatori din
intreaga lume: Europa, Orientul Mijlociu, Estul Asiei, USA, America de Sud din tari
diverse ca: Rusia, India, Ecuador, Costa Rica, Surinam, Koreea de Sud, Japonia si
multe altele;
- Posibilitate de a realiza un studiu de piata asupra raportului calitate/ pret pentru
produsele de interes;
- Oportunitate de a cunoaste noile tendinte in domeniu;
- Modalitate de promovare a produselor pe piata internationala;
- O posibilitate de analiza a competitivitatii produselor ofertate;
- O ocazie de a identifica noi surse de achizitii;
- Un prim pas pentru firmele noi de a-si verifica potentialul vizavi de mediul
international de afaceri in domeniu;
- Acces facil de transport la centrul expozitional , in mod organizat;
Cheltuielile suportate de către solicitant:
•
•
•
•

biletul de avion
cazarea (în afară de suma sprijinită) şi alte cheltuieli în timpul cazării la hotel (de
exemplu telefon, fax, spălătorie, sală fittness , piscină)
transport
transport aeroport – hotel şi de la hotel la aeroport (aprox. US$ 30,-)

In speranta ca propunerea noastra se va bucura de interesul dvs. , va rugam nu ezitati sa ne
contactati pentru orice nelamurire sau informatie suplimentara pana la data de 15 august in
vederea pregatirii documentatiei necesare sponsorizarii si organizarii intalnirilor de afaceri
conform intereselor si cerintelor exprimate de dvs.

Cu deosebita stima,
Irina Mihai
Consultant
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Anexa nr. 1

Product Categories
Hall of Aurora

Outdoor Lighting

• Decorative Lighting

• Bulkhead Light

• Technical Lighting

• Flashlight & Lantern

Commercial Lighting

• Floodlight

• Advertising Lighting

• Garden Light

• Architectural Lighting

• Lamp Pole

• Automobile Lighting

• Lawn Light

• Christmas Lighting

• Street Light

• Decorative Lamp

• Underground Lamp

• Downlight

Lighting Accessories, Parts & Components

• Emergency and Safety Light

• Ballast

• Entertainment Lighting

• Fluorescent Lamp

• Exhibition Lighting

• Halogen Lamp

• Hospital Lighting

• Lamp Base

• Industrial Lighting

• Lamp Parts

• Keychain Light

• Lamp Shade

• Kitchen Lighting

• Light Dimmer

• Neon Light & Sign

• Light Reflector

• Office Lighting

• Light Switch

• Optic Fibre Lamp

• Light Transformer

• Pen Light

• Lighting Fixture & Fitting

• Security Lighting

• Wire & Cable
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• Spotlight

Lighting Management, Design & Technology

• Stage Light

• Business Management & Consultancy Service

• Toy Lamp

• Energy Management

Household Lighting

• Light Quality Testing Service

• Book Light / Reading Lamp

• Lighting Design Service

• Ceiling Lamp

• Lighting Design Software

• Chandelier

• Lighting Distribution System

• Contemporary Light

• Lighting Measurement System

• Crystal Light

• Wireless Lighting Management System

• Desk lamp

Trade Service & Publication

• Floor Lamp

• Association Service & Government Organisation

• Tiffany Lamp

• Trade Publications For Lighting

• Wall Lamp
LED and Green Lighting
• Energy-Saving Lamp
• LED Advertising Sign
• LED Converter
• LED Fittings
• LED Light
• LED Manufacturing Equipment &
Testing Machine
• LED Module
• OLED Lighting
• Solar Lamp
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