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Aktualūs ekonominiai renginiai, parodos Ispanijoje1 

Eil. 

Nr. 
Data Vieta Pavadinimas Renginio aprašymas Kita informacija 

1.  

2022 m. 

vasario 23-24 

d.  

Saragosa 
Renmad 

Hidrógeno 2022 

Renginys, skirtas vandenilio 

energetikai. Ko-organizatoriai 

Aragono autonominis regionas ir 

Naujų vandenilio technologijų 

vystymo Aragono srityje fondas 

Nuoroda į renginį ir 

kontaktai. 

 

Aprašymas  

2.  

2022 m. 

vasario 28- 

kovo 3 d. 

Barselona 
Mobile World 

Congress 

Kasmetinė mobiliųjų technologijų 

paroda. Vienas didžiausių ir 

įtakingiausių šio sektoriaus 

renginių. 2022 m. tikimasi 1500 

įmonių (aktyvių dalyvių) iš 150 

šalių. 

Nuoroda į renginį ir 

svarbiausia informacija. 

3.  

2022 m. 

balandžio 4-7 

d. 

Barselona Alimentaria 

Tarptautinė maisto, gėrimų, maisto 

paslaugų paroda. Vienas didžiausių 

šio tipo renginių, kuris nubrėžia 

pagrindines tendencijas ir pateikia 

verslo galimybių prognozes.  

Aprašymas2 

 

Aktuali informacija ir 

kontaktai3 

4.  

2022 m. 

balandžio 5-7 

d.  

Bilbao 

WindEurope 

Conference & 

Exhibition 

Metinis vėjo energetikos industrijos 

renginys, kuris pritraukia esminius 

vėjo energetikos dalyvius iš visos 

Europos.  

Nuoroda į renginį 

 

Kontaktai 

5.  

2022 m. 

gegužės 17-

19 d. 

Bilbao 

Food 4 Future – 

Expofoodtech 

2022 

„Food 4 Future Bilbao World 

Summit“ – globalus renginys, 

kuriame susitinka maisto pramonės 

atstovai, mokslo ir tyrimų centrai, 

startuoliai, asociacijos, 

universitetai, įmonės ir t.t. 

Nuoroda į renginį ir 

video pristatymas 

 

Kongreso aprašymas 

 

Parodos aprašymas 

 

Kontaktai 

6.  

2022 m. 

gegužės 18-

20 d. 

Madridas 

EHEC 2022 

(European 

hidrogen energy 

conference)  

Ispanijos vandenilio asociacijos 

organizuojama konferencija ir 

paroda vandenilio energetikos tema.  

Nuoroda į renginį 

 

Kontaktai 

7.  

2022 m. 

gegužės 24-

26 d. 

Vigo 

(Pontevedra) 

– Ispanijos 

Galisijos 

regionas 

NAVALIA feria 

naval mundial-

2022 

Tarptautinė laivų statyklų paroda, 

kuri apima visus šio sektoriaus 

elementus. Parodoje susitinka 

įmonės ir valstybinės institucijos.  

Nuoroda į renginį 

 

Parodoje atstovaujami 

sektoriai 

 

Kontaktai 

8.  

2022 m. 

birželio 6-8 

d. 

Madridas South Summit 

Didelio masto startuolių ir inovacijų 

paroda, kurioje dalyvauja, 

investuotojai, startuoliai, 

korporacijos ir kt. Vienas 

tinkamiausių renginių Ispanijoje 

dalyvauti fintech sektoriaus 

įmonėms. 

Nuoroda į renginį 

 

Renginio aprašymas 

 

Kontaktai 

9.  

2022 m. 

birželio 14-

16 d. 

Madridas 

 

GENERA (La 

Feria Internacional 

de Energía y 

Medio Ambiente) 

Energetikos ir aplinkos paroda, 

organizuojama Ispanijos 

Diversifikacijos ir energijos 

taupymo instituto (IDAE). 

Nuoroda į renginį 

 

Video apie 2021 m. 

parodą 

 

Taip pat yra liveconnect 

galimybė 

 

Kontaktai 

                                                           
1 Informacija aktuali 2022-02-04 datai 
2 Jeigu neatsidaro, kopijuoti šią nuorodą - https://www.alimentaria.com/en/exhibit/  
3 Jeigu neatsidaro, kopijuoti šią nuorodą - https://www.alimentaria.com/en/useful-information/  

https://hidrogenoaragon.org/en/
https://atainsights.com/hidrogeno/apuntate-para-recibir-actualizaciones-sobre-renmad-hidrogeno/
https://hidrogenoaragon.org/en/participate-in-renmad-hydrogen-2022/
https://www.mwcbarcelona.com/
https://www.alimentaria.com/en/exhibit/
https://www.alimentaria.com/en/useful-information/
https://windeurope.org/annual2022/?ref=WindEurope
https://windeurope.org/annual2022/contact/
https://www.expofoodtech.com/
https://www.expofoodtech.com/congress/food4future-world-summit/
https://www.expofoodtech.com/exhibit/exhibit-food4future/
https://www.expofoodtech.com/contact/
https://www.aeh2.org/en/
https://www.ehec.info/
https://www.ehec.info/index.php/contact
https://www.navalia.es/en/
https://www.navalia.es/en/navalia/represented-sectors
https://www.navalia.es/en/contact
https://www.southsummit.co/
https://www.southsummit.co/why-south-summit/
https://www.southsummit.co/essential-info/
https://www.idae.es/
https://www.ifema.es/genera
https://www.youtube.com/user/feriagenera
https://www.ifema.es/genera/sobre-liveconnect
https://www.ifema.es/genera/contacto
https://www.alimentaria.com/en/exhibit/
https://www.alimentaria.com/en/useful-information/


2022-02-04 

2021 m. parodoje dalyvavo 20 tūkst. 

dalyvių iš 54 šalių. Taip pat 

dalyvavo 211 įmonių iš 27 šalių. 

Parodą atidarė Ispanijos trečioji 

viceprezidentė bei ekologinės 

tranzicijos ir demografinių iššūkių 

ministrė Teresa Ribera. 

10.  

2022 m. 

birželio 29-

30 d. 

Barselona 
The European LPG 

Congress 

Europos suskystintų gamtinių dujų 

kongresas, kuris sutraukia Europos 

ir pasaulio lyderius, pirkėjus, 

pardavėjus. Organizuojama 

konferencija ir paroda, skirti aptarti 

naujausius iššūkius ir galimybes. 

Nuoroda į renginį 

 

Renginio aprašymas ir 

kontaktai 

11.  
2022 m. 

liepos 6-7 d.  
Barselona 

iENER'22 (III 

Congreso 

Internacional de 

Ingeniería 

Energética) 

Energetikos kongresas, kuriame 

susitinka vartotojai, verslas ir 

institucijos. Aptariamos bendros 

tendencijos, naujos technologijos, 

normatyviniai pokyčiai ir kt. 

Renginio ko-organizatoriai 

Katalonijos energetikos institutas 

(ICAEN).   

Nuoroda į renginį.  

 

Kontaktai 

 

12.  

2022 m. 

rugsėjo 7-19 

d. 

Albacete 

Feria de Artesanía 

de Albacete (lt. 

Albacetės amatų 

mugė) 

Kasmetinė Albacete miesto šventė ir 

amatų mugė. Galimybės maisto 

produktų ir amatininkų dirbinių 

pristatymui. 

Renginio aprašymas ir 

video  

 

Kontaktai 

13.  

2022 m. 

rugsėjo 20-23 

d. 

Valladolid 

"1st Post Covid-19 

World Ecotourism 

Summit (IYE + 

20)" (International 

Year of 

Ecotourism +20). 

Ispanijos Valladolid mieste 

planuojamas didelio masto 

tarptautinis turizmo forumas - "1st 

Post Covid-19 World Ecotourism 

Summit (IYE + 20)" (International 

Year of Ecotourism +20).   Renginį 

organizuoja Ispanijos regioninės ir 

centrinės institucijos, remia 

Pasaulio turizmo organizacija ir kt. 

Nuoroda į renginį. 

 

Kontaktai 

14.  

2022 m. 

spalio 4-6 d. 

 

Valensija 

ECOFIRA (La 

feria internacional 

de las soluciones 

medioambientales 

y las energías) 

Tarptautinė aplinkosaugos ir 

energetikos sprendimų paroda, 

kurioje susitinka įmonės ir viešasis 

sektorius, pristatomos naujovės 

efektyviam aplinkos apsaugos 

užtikrinimui.  

Nuoroda į renginį  

 

Renginio aprašymas  

 

Kontaktai 

15.  

2022 m. 

lapkričio 15-

17 d. 

Barselona 
Smart City Expo 

World Congress 

„Smart City Expo World Congress“ 

yra inovatyvių kompanijų, 

vyriausybių bei organizacijų lyderių 

susitikimo vieta. Vienas svarbiausių 

miestų tematikai skirtų renginių.  

Nuoroda į renginį - 

https://bit.ly/3EOXDrq 4 

 

2021 m. dalyviai - 

https://bit.ly/3eFShDW 5 

 

Kontaktai - 

https://bit.ly/3FMCW0y 6 

16.  

2022 m. 

lapkričio 29-

gruodžio 1 d. 

Barselona 
IBTM World 

paroda 

„IBTM World“ vienas iš didžiausių 

globalių renginių konferencijų 

industrijos srityje. Parodos šūkis - 

Connecting the right people for over 

30 years.  

Nuoroda į renginį 

 

Renginio aprašymas 

 

Kontaktai 

Parengė – LR ambasada Ispanijos Karalystėje, 2022-02-04 

                                                           
4 Jeigu neatsidaro, kopijuoti šią nuorodą - https://www.smartcityexpo.com/  
5 Jeigu neatsidaro, kopijuoti šią nuorodą - https://www.smartcityexpo.com/participants/  
6 Jeigu neatsidaro, kopijuoti šią nuorodą - https://www.smartcityexpo.com/the-event/contact/  

https://www.europeanlpgcongress2022.com/
https://www.europeanlpgcongress2022.com/medias/content/LGE2022_1st-GB-E.pdf
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
https://www.congresoiener.com/
https://www.congresoiener.com/pages/contactar-congreso-iener.html
https://www.ifab.org/ferias/artesana/
https://www.ifab.org/quienes-somos/contacto/
https://wes2022.com/
https://wes2022.com/contacto/
https://ecofira.feriavalencia.com/
https://ecofira.feriavalencia.com/en/ecofira-feria-internacional-de-las-soluciones-medioambientales/
https://ecofira.feriavalencia.com/en/contacto/
https://bit.ly/3EOXDrq
https://www.smartcityexpo.com/participants/
https://bit.ly/3eFShDW
https://www.smartcityexpo.com/the-event/contact/
https://bit.ly/3FMCW0y
https://www.ibtmworld.com/en-gb.html
https://www.ibtmworld.com/en-gb/about.html
https://www.ibtmworld.com/en-gb/help/venue-and-travel.html
https://www.smartcityexpo.com/
https://www.smartcityexpo.com/participants/
https://www.smartcityexpo.com/the-event/contact/

