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Čia pristatomos aktualios turizmo 
rinkos naujovės, pasaulinės turizmo 
tendencijos, mezgami naudingi 
verslo ryšiai ir asmeniniai kontaktai su 
vartotojais, tiriama rinka, skatinamas 
visuomenės susidomėjimas 
pačiomis įvairiausiomis keliavimo, 
aktyvaus laisvalaikio ir poilsio 
formomis Lietuvoje ir užsienyje. 

DIDŽIAUSIAS 
SPECIALIZUOTAS 
RENGINYS
turizmo 
profesionalams 
Baltijos šalyse 

ADVENTUR FAKTAI 
IR SKAIČIAI

Renginiai pritraukė  
 15  

parodos lankytojų

 140  
RENGINIŲ

%

profesionalams ir 
visuomenei

Tiesiogiai atstovaujamos šalys ADVENTUR 2018: 

Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Egiptas, Estija, Gruzija, 
Indonezija, Italija, Kipras, Kroatija, Kuba, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Maldyvų Respublika, Rumunija, 
Slovakija, Tailandas, Tailandas, Turkija, Ukraina.

Parodos dalyvių 
augimo tendencija

2013 m.  
120

2014 m.  
149

2015 m.  
206

2016 m.  
220

2017 m.  
300

2018 m.  
350



ADVENTUR 2019 

RENGINIAI 
KVIES

KELIONIŲ, NAUJŲ 
ATRADIMŲ IR 
PATYRIMŲ DŽIAUGSMĄ

ATRASTI

Turizmo verslo lyderiai šiandien 
mato pasikeitusį keliautojo poreikį, 
kuris formuoja naujus iššūkius rinkai. 
Šiandieninis keliautojas tradicinius 
traukos objektus ir poilsio formas keičia į 
autentiškus maršrutus ir perka ne turizmo 
produktą, o unikalią, emocinę patirtį. Kokią 
turizmo patirčių įvairovę keliautojams 
šiandien siūlo Lietuva? Kaip evoliucionuoja 
potyrio kelionių elementai globalioje 
rinkoje, kaip kuriama motyvacija keliauti? 
Apie tai bus diskutuojama ADVENTUR 
2019 renginiuose ir dalyvių stenduose. 

ADVENTUR 2019  
TEMA – POTYRIŲ 
TURIZMAS 

SUŽINOTI

Parodos ploto  
augimo tendencija

2013 m.  
11152 
kv. m.

2014 m.  
11252 
kv. m.

2015 m.  
12000 
kv. m.

2016 m.  
12300 
kv. m.

2017 m.  
12929 
kv. m.

2018 m.  
15245 
kv. m.

PAJAUSTI



Parodos lankytojų  
augimo tendencija

2013 m.  
16400 

2014 m.  
16440 

2015 m.  
21484 

2016 m.  
24787 

2017 m.  
29631 

2018 m.  
33630 

ADVENTUR FORUMAS –  
tarptautinis renginys, skirtas turizmo 
rinkodaros profesionalams bei turizmo 
politikos formuotojams. 2019 metų 
forumo diskusijų tema – potyrių 
turizmas.

KELIONĖS – MANO 
GYVENIMO BŪDAS – renginių 
ciklo erdvė, kurioje žinomi Lietuvos 
keliautojai, turizmo ekspertai ir 
kelionių organizatoriai dalinasi 
patirtimi, nuotykiais ir neįkainojamais 
asmeniniais atradimais kelionių metu.

GEOGRAFIJOS ŽINIŲ 
KONKURSAS – Lietuvos 
geografijos mokytojų asociacijos 
organizuojamas renginys, skirtas 6–12 
klasių moksleiviams ir suaugusiems. 

Scena ATRASK PASAULĮ – 
išskirtinė 1 salės erdvė, skirta užsienio 
šalių interaktyviems prisistatymams, 
koncertams, pramoginiams 
pasirodymams.



• Kelionių organizatoriai
• Kelionių agentūros
• Užsienio turizmo verslo asociacijos
• Išvykstamojo turizmo atstovai iš Lietuvos ir 

užsienio
• Atvykstamojo turizmo atstovai iš Lietuvos ir 

užsienio
• Vietinio turizmo atstovai
• Gidai
• Transporto paslaugų turizmui tiekėjai
• Apgyvendinimo ir kitų turizmo paslaugų 

tiekėjai
• Renginių ir konferencinio turizmo atstovai
• Aktyvaus laisvalaikio organizatoriai

• Lietuvos ir kaimyninių šalių (Latvijos, 
Baltarusijos) gyventojai, besidomintys 
naujomis turizmo galimybėmis 
Lietuvoje ir užsienyje

• Atostogų planuotojai ir kelionių pirkėjai

• Kelionių, aktyvaus laisvalaikio 
entuziastai, ieškantys naujų idėjų, 
maršrutų, kt. paslaugų ir produktų

• Pramogautojai, siekiantys turiningai 
praleisti laiką parodoje su šeima / 
draugais

• Parodos renginių lankytojai, 
besidomintys susitikimais su žinomais 
keliautojais, turizmo ekspertais

• Moksleiviai ir mokytojai

1, 2 salės – ATRASK PASAULĮ –  
užsienio šalių dalyviai – 
kolektyviniai stendai, turizmo 
agentūros, užsienio ambasados

3 salė – PAŽINK LIETUVĄ – miestų 
turizmas, aktyvus laisvalaikis 
Lietuvoje, kaimo turizmas, SPA, 
sveikatingumo turizmas, pažintinės, 
edukacinės kelionės po Lietuvą, 
apgyvendinimo paslaugos

3 salės galerija – AUTENTIŠKA 
LIETUVA – suvenyrai, kulinarinis 
paveldas, maisto produktai, 
degustacijos

4 salė – POILSIAUK AKTYVIAI – 
laisvalaikio ir sporto inventorius, 
paslaugos aktyviam laisvalaikiui, 
pramogos

5 salė – ATRASK PASAULĮ – 
Lietuvos išvykstamojo turizmo 
verslo atstovai, avialinijų bendrovės

ADVENTUR 2019  
EKSPOZICIJOS PLANAS

ADVENTUR  
LANKYTOJŲ PROFILIS

B2B   |   30%
B2C   |   70%

5.1

5.2

5.3

3.2

INFORMACIJOS CENTRAS

DRABUŽINĖ

KAVINĖ

PIRMOSIOS PAGALBOS PUNKTAS

SPAUDOS CENTRAS

MOTINOS IR VAIKO KAMBARYS

ĮĖJIMAS

STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

ANTRAS AUKŠTAS

KONFERENCIJŲ SALĖS

253 m2

* - antras aukštas

46 m2

60 m2 510 m2 160 m2 280 m2 75 m2

1.1*

70 m2

1.2

70 m2

1.3

62 m2

1.4 3.1*

3.2* 5.1* 5.2* 5.3* 5.5

5.5

1.1

ATRASK 
PASAULĮ

5 SALĖ POILSIAUK 
AKTYVIAI

4 SALĖ

PAŽINK 
LIETUVĄ

3 SALĖ

ATRASK 
PASAULĮ

1 SALĖ

ATRASK 
PASAULĮ

2 SALĖ

AUTENTIŠKA LIETUVA



Projekto vadovė Lilijana Dirsienė
Mob. +370  693 46524
El. p. adventur@litexpo.lt 
www.litexpo.lt

DALYVAVIMO 
PARODOJE 
KAINOS:

KONTAKTAI:

Organizatoriai: Partneris
Geografijos žinių 
konkurso partneris

Parodos 
žurnalas

Dalyvių registracija  
vyksta internete adresu  

www.litexpo.lt, tiesioginis 
prisijungimas prie registracijos 

EPUS sistemos –  
http://epus.litexpo.lt

Dalyvio registracijos / subeksponento mokestis 
(mokamas pateikus paraišką)

125 EUR  
+ 21 % PVM

„Early bird“ kaina 1 kv. m.  tuščio parodos ploto  
nuomos kaina pateikus paraišką iki 2018.08.31

56 EUR  
+ 21 % PVM

1 kv. m. tuščio parodos ploto nuomos kaina  
pateikus paraišką po 2018.08.31

63 EUR  
+ 21 % PVM

1 kv. m. tuščio parodos ploto nuomos kaina  
užsakant 100 kv. m. ir daugiau ploto

50 EUR  
+ 21 % PVM

1 kv. m. tuščio parodinio ploto nuomos  
kaina lauko aikštelėje

20 EUR  
+ 21 % PVM

1 kv. m. standartinio stendo įrengimo kaina 21 EUR  
+ 21 % PVM


