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SPIŠ-EXPO
Zimný štadión Spišská Nová Ves
13. - 16. 7. 2017

SPIŠ-EXPO 2017/ 50. Spišské výstavné trhy

výstava:
miesto:
dátum:

ŠTATISTIKA VÝSTAVY 



50.

2017

13. júl 2017
14. júl 2017
15. júl 2017
16. júl 2017

S-CON* 15
POSTAV DOM * 15
DOMOV A VKUS* 14
DOMOV A ŽENA* 20
DVOR A ZÁHRADA* 4
AUTO-PARÁDA* 3

Slovenská republika 61
Česká republika 2
Poľská republika 2
Maďarská republika 4
Iné 0

Bratislavský 8
Trnavský 6
Nitriansky 5
Trenčiansky 5
Banskobystrický 1
Žilinský 3
Prešovský 14
Košický 7
Košický/Spišská Nová Ves 11

1
67

Počet vystavovateľov v interiéri 58
Počet vystavovateľov v exteriéri 9

0
854,5

Výstavná plocha v interiéri 703,5
Výstavná plocha v exteriéri 151,0

10.00 - 19.00
10.00 - 14.00

Výstavná plocha spolu

Počet vystavovateľov v sekciách

Počet vystavovateľov podľa krajín

Počet vystavovateľov podľa krajov Slovenskej republiky

Súhrnné informácie

Počet vystavovateľov spolu

AUTO-PARÁDA*

DOMOV A VKUS*
POSTAV DOM *

DOMOV A ŽENA*

Komoditné zameranie výstavy S-CON*

Čas konania výstavy

Kategória výstavy

Akčný rádius výstavy

Interiéry Zimného štadióna
Exteriéry Zimného štadióna

regionálna výstava s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou

Ročník výstavy

Dátum konania výstavy

Miesto konania výstavy Zimný štadión Spišská Nová Ves

Rok

kontraktačno-predajná výstava

Pavilón A
Pavilón B

DVOR A ZÁHRADA*

10.00 - 19.00
10.00 - 19.00

13. - 16. 7. 2017



ortopedické matrace, dreamsy a hĺbkovo čistiaci stroj KOBOLD
oleje lisované za studena a produkty zdravej výživy

talianske dizajnové omietky a nátery
matrace, postele, bytový textil, vankúše, paplóny
polohovateľné relaxačné kreslá do domácností
inštalácia vykurovacích systémov, výstavba rodinných domov
biokrby
vence a bytové doplnky
autoplachty, bočné plachty na prekrytie
produkty z mŕtveho mora (kozmetika); gély od bolesti

bytové doplnky, farby

elektrospotrebiče pre domácnosť

cukrová vata, maľovanie na tvár, glitríkové tetovanie, héliové balóny
stavebné sporenie, úvery, neživotné, životné a pohrebné poistenie
nábytok
kozmetika
zdravá výživa

občerstvenie
masážne vankúše, pomôcky, masážne prístroje
CLEAR VISION - NANOTECHNOLOGY

hygienické potreby
domáce a záhradkárske potreby
silikónové pokrievky
"hodvábenie" - ručne maľované hodvábne šatky, šály, doplnky (hand made)

drevené altány a záhradný nábytok

výroba kompletného stavebného systému THERMO-BLOCK

wellnes produkty, káva s ganodermou - Malajzia
darčekové čaje BASILUR a iné, zázvorový nápoj GINGER ROCHESTER, víno PEREG, produkty zdravej výživy
výroba oceľových konštrukcií
automobily KIA

bufet - liptovské špeciality
sedacie súpravy

Celuloza isofloc, isocell

prístrešky, zasklievania balkónov, zimné záhrady, terasy, PVC okná

výroba a predaj čalúneného nábytku
LR - produkty pre zdravie a krásu
okrasné dreviny, trvalky, skalničky
exkluzívne dáždniky, liečivé kamene

výroba a predaj náterových hmôt

BIONIC BAND, kokosový olej, francúzske šatky

drevené dekorácie, lampáše, svietniky, drevené hodiny, drevené debničky a iné

stavebniny

šperky
HYLA - čistič vzduchu a priestoru
údeniny z Békescsaby - klobásy, salámy, slaninka, škvarky, paprika, domáce cestoviny

umelecká výroba z betónu

časopis Dom a byt

obnova bytových domov

nerezové komínové systémy, kotle na tuhé palivo Liepsnele, teplovzdušné solárne panely
fotografické služby
služby zamerané na podporu obchodných vzťahov v tuzemsku a zahraničí, overovanie vývozných dokladov (výstavy, misie, info
interiérovédvere
kozmetika - egyptská hlinka

poistenie
architektúra, bývanie, dizajn - workshopy
Wagner, JUB, Belinka, predaj striekacích zariadení, lazúr a zatepľovací systém
bioklinika

bytový textil

solárne systémy, tepelné čerpadlá, kúrenie
trdelníky
výrobky z vlastnej produkcie - tekvicové jadierka, mletá červená paprika

PROTENG – revolučný automatický hasiaci systém
pivné špeciály
svietidlá
vzdelávacie služby TeleDom
originálne doplnky z prírodných materiálov (odev, šperk, dekorácia)


