A Veronai Vásár 2016 évi rendezvény naptára (kivonat)
(Változtatás joga fenntartva!)
MOTORBIKEEXPO
Nemzetközi Motorkerékpár Kiállítás
január 22-24.
FIERAGRICOLA
nemzetközi mezőgazdasági és állattenyésztési vásár
február 3 – 6.

CosmoBike Show
nemzetközi kerékpár kiállítás
szeptember 16 - 19.

Green Spaces Expo
kertépítés, közterek és területrendezés
február 3 - 6.

MARMOMACC
Nemzetközi márvány, díszítőkő, feldolgozógép és
technológia kiállítás.
ABITARE IL TEMPO 100% Project
Beltéri megoldások – az elosztó szektor találkozója
szeptember 28 – október 1.

Progetto Fuoco, fatüzelésű erőművek, hőerőművi
berendezések nemzetközi kiállítása
február 24 – 28

OIL&nonOIL-S&TC
Üzemanyag, tárolás és szállítás, benzinkutak
október 11 - 13.

5 Star Wines Vinitaly Nemzetközi Borverseny
április 1 – 3.
Opera Wine
A legjobb olasz borok – 100 termelő
április 9.
VINITALY
Borok és párlatok nemzetközi kiállítása
ENOLITECH
Nemzetközi szőlészeti és borászati, valamint olajbogyó
termesztési és olíva olaj-termelési technológiai kiállítás
Sol&Agrifood
Olíva olajok és minőségi élelmiszerek kiállítása
április 10 – 13.
Sport Expo
fiatalok sportvására
április 30 – május 2.
FRUIT&VEG SYSTEM
zöldség- és gyümölcstermesztési rendszerek
május 4 – 6.
AUTOMOTIVE DEALER DAY
eszközök Autóipar - információk, stratégiák,
május 17 - 19.
Verona Mineral Show Geo Business
értékes díszítő kövek, kövületek, ajándéktárgyak
május 20 – 22.
ELETTROEXPO
elektronika, sugárzó energia eszközök, komputer technika
május 21 – 22.

Smart Energy Expo
Fűtési-, hő- és elektromos energia termelési technológiák
október 14 - 16.
ArtVerona
Modern és kortárs művészetek
október 14 - 17.
MCM
Ipari karbantartás – nemzetközi kiállítás és konferencia
SAVE
Vertikális megoldások és alkalmazások az automatizálás
területén, szenzorok – nemzetközi kiállítás és konferencia
HOME & BUILDING
Házépítési technológiák nemzetközi kiállítása és
konferenciája
Acquaria
Nemzetközi konferencia és kiállítás a víz- és levegő
analízis, elosztási és kezelési technológiák témakörökben
október 19 - 20.
FIERACAVALLI
Nemzetközi ló-, lovassport- és lovas felszerelési szakvásár
november 3 - 6.
JOB & ORIENTA
Iskolai és szakmai képzés – konferencia és kiállítás
november 24 - 26.
MINERAL SHOW - GEO SHOP
Ékkövek, drágakövek, díszítő kövek és kő tárgyak
kiállítása
november 25 – 27.
ELETTROEXPO
elektronika, sugárzó energia eszközök, komputer technika
november 26 - 29.
.

