
Verslo parodos ir kiti renginiai Rusijoje 2021 metų  SPALIO - GRUODŽIO mėn. *  

Data Vieta Pavadinimas Kam skirta Tinklapis LT įmonės 

Spalio 26-28  Crocus Expo 
Mezhdunarodna
ya Ulitsa, 16, 
Krasnogorsk 

CLEANEXPO  
Heat&Power 

 
PVC Expo 

Vienu metu tame pačiame parodų centre net trys parodos-  
CLEANEXPO -  valymo ir dezinfekcijos  įranga, priemonės, 
plovimo ir valymo įranga. Heat&Power  - pramoninio šilumos 
gaminimo , katilų ir kt. įrangos paroda. PVC Expo – pramoninių 
siurblių, kompresorių, variklių ir kitos įrangos paroda.  

www.cleanexpo-
moscow.ru 

www.heatpower-expo.ru 
www.pcvexpo.ru 

 

n.d.  

Spalio 26 -29 Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya 
Presnya 

«ХИМИЯ» /KHIMIA  Tarptautinė paroda, vyksta nuo 1965 metų. Chemijos pramonės 
specialistų, technologų, mokslininkų, studentų, praktikų 
susitikimo vieta. Chemijos pramonės naujausių įrenginių ir 
pirkėjų paroda. Bus speciali Startup ChemZone , kur startuoliai 
pristatys savo pasiekimus, idėjas.  

www.chemistry-
expo.ru/ru/exhibition/s

ubjects/ 

nėra 

Lapkričio 22 
-26 

Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya 
Presnya 

Мебель-2021 /  
MEBEL -2021 

Tarptautinė baldų, furnitūros, baldų apdailos medžiagų paroda. 
Populiari tarp ES šalių dalyvių. 2019 m. iš ES daugiausia buvo iš 
Vokietijos ir Italijos, iš Baltijos šalių nebuvo.  

www.meb-expo.ru  n. d. , paskutinį kartą LT atstovai 
buvo 2016 metais.   

Lapkričio 30-  
gruodžio 3  

Crocus Expo 
Mezhdunarodna
ya Ulitsa, 16, 
Krasnogorsk 

 
WOODEX 

Tarptautinė medžio apdirbimo technikos, įrangos ir technologijų 
paroda. Taip pat skirta  baldų gamybos įrangai ir technologijoms.   

https://woodexpo.ru/Page
/exhibition-sectors 

Kol kas nėra duomenų, 
ankstesniais metais LT įmonės 
dalyvaudavo 

Gruodžio 1-3 Kazanskaya 
Yarmarka / 
Kazan, 
Tatarstano 
Respublika 

 Mechanical 
Engineering. 

Metalworking. Welding. 
Kazan 

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir suvirinimo  įrangos, 
inžinerijos ir technologijų paroda. 2019 m. parodą aplankė  >9 
tūkst. specialistų, tačiau parodoje dalyvavo  tik iš 5  užsienio šalių 
atstovai.  

https://expomach.expokazan.
ru/# 

Nėra.  

Gruodžio 6-9 Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya Presnya 

MedTravelExpo 
«Санатории. Курорты. 

Медицинские центры» 

Specializuota paroda skirta medicininiam, reabilitaciniam, sanatoriniam 
turizmui Rusijoje ir užsienyje. Užsienio šalių dalyvių ratas nėra gausus-  
vos po kelis atstovus iš ES šalių, matyt paroda dar turi išsikovoti savo 
vietą šioje industrijoje.  

www.mte-
expo.ru/ru/exhibition/subject
s/  

n.d. , ankstesnėse parodose 
nedalyvavo 

2022 metų  
Sausio 28-31 

Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya Presnya 

Upakovka 2022 Įpakavimo technologijų, pakavimo medžiagų ir įrengimų tarptautinė 
paroda (kosmetikos gaminių pakavimas, gėrimų ir maisto produktų 
pakavimas)  

https://upakovka-tradefair.ru/  Anksčiau kartais dalyvaudavo 

2022 metų 
Vasario 7-11 

Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya Presnya 

Prodexpo 2022 Didžiausia Rusijoje maisto ir gėrimų paroda. Apima visas maisto rūšis, 
turi atskirus poskyrius ar temas, pvz. HoReCa. ES valstybės nežiūrint 
embargo dalyvauja su milžiniškais nacionaliniais stendais (pvz.DE, IT, ES ) 

www.prod-
expo.ru/en/exhibition/subject
_by_pavilions/  

Visuomet dalyvaudavo.  

2022 metų 
kovo 15-17 

Crocus Expo 
Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо» 

MiTT 2022 Tarptautinė turizmo paroda, organizuojama tarptautinės korporacijos 
Hyve Group, pritraukianti užsienio bei įvairių RU regionų turizmo 
industrijos profesionalus.  

https://mitt.ru/  Iki pandemijos būdavo atskirų LT 
turizmo įmonių atstovai 

*Dėl Covid19 situacijos numatytos parodų datos gali būti keičiamos, taip pat gali galioti draudimai dėl užsieniečių atvykimo į Rusiją, todėl rekomenduojame nuolat domėtis nurodytuose parodų internetiniuose 
puslapiuose, arba kreiptis į mus dėl atnaujintos informacijos gavimo 

 

Parengė: Gintaras BINKAUSKAS, Komercijos atašė: tel.:+7 495 785 8640, el.paštas: gintaras.binkauskas@urm.lt  
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