
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija renka įmones (MVĮ) aplankyti arba dalyvauti šiose 

parodose 2020/2021m. su ES projekto finansavimu.  
 

PARODOS PAVADINIMAS 
 

DATA VIETA 
 

TINKLAPIS 

Munich Fabric start 

VERSLO MISIJA 

2020 m. rugsėjo 1-3 d. 

2021 m. sausio 26-28 d. 
Miunchenas 

Spausti čia 

MUNICH FABRIC START 

SOURCING 

(dalyvauti su siuvimo paslauga) 

2020 m. rugsėjo 1-3 d.  

2021 m. sausio 26-28 d. 
Miunchenas 

Spausti čia 

PREMIER VISION PARIS  

(Manufacturing, Knitwear, Fabrics, 

Accessories) /Texworld   VERSLO 

MISIJA  

2020 rugsejo 15-17 d. 

 
Paryžius 

Spausti čia 

PREMIER VISION PARIS  

(Manufacturing, Knitwear, Fabrics, 

Accessories) dalyvauti /verslo misija 

 

2021 m. vasario mėn. 
Paryžius 

Spausti čia 

TEXCARE,  

Tekstilės skalbimo, priežiūros, priemonių ir 

technologijų paroda  

(dalyvauti bendrame stende) 

2020 spalio 24-28 d. Frankfurtas 

 

Spausti čia 

PERFORMANCE DAYS  

(verslo misija) 

(dalyvauti) 

 

2020 m. spalio 28-29 d. 

2021 m. balandis 

Miunchenas 

 

Spausti čia 

VERSLO MISIJA 

Panorama/Premium/ Fashionsustain 

Berlin / Neonyt / Seek  parodos 

2020 m. birželio 30 - liepos 2 d. 

2021 m. liepos mėn. 
Berlynas Spausti čia 

IWA OUTDOOR CLASSICS – 

High performance in target sports, nature 

activities, protecting people PERKELTA 

data 

2020 m.  rugsėjo 3-6 d.   Niunbergas Spausti čia 

MAISON & OBJET  

Dalyvauti 

2020 m. rugsejo 4-6 d. 

2021 m. sausio 22-26 d.  
Paryžius 

Spausti čia 

HEIMTEXTIL 2021 

(dalyvauti) 

2021 m. sausis 12-15 d. 

 
Frankfurtas 

Spausti čia 

AMBIENTE 2021 2021 m.  vasario 19-23 d. Frankfurtas Spausti čia 

INTERNORGA  
(viešbučių ir restoranų sektorius) 

2021 m. kovo 12-16 d. Hamburgas Spausti čia 

TECHTEXTIL  (dalyvauti) 

TECHPROCES(aplankyti) 
2021 m. gegužės 4-7 d. Frankfurtas 

Spausti čia 

THE LONDON TEXTILE FAIR 2020 m. liepos 14-15 d. Londonas Spausti čia 

FORMEX 2020 m. rugpjūčio 18-21 d.  
Stokholmas 

 Spausti čia 

FASHION SVP 2020 m. rugsėjo 8-9 d. Londonas 
Spausti cia 

INTERIORLIFESTYLE 

Dalyvauti (galima registruoti vis dar 

nemokant uz paroda del COVID-19) 

2020 m. rugsėjo 10-12 d. Shanghai 

Spausti čia 

VERSLO MISIJA Į ŠANCHAJŲ 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics/  

2020 m.  rugsėjo 23-25 d. 

2020 m. rugsėjo 23-25 d. 

Šanchajus 

Šanchajus 

 

Spausti čia 

https://www.munichfabricstart.com/
https://www.munichfabricstart.com/
http://www.premierevision.com/
http://www.premierevision.com/
https://texcare.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://www.performancedays.com/
https://fashion-week-berlin.com/en/calendar.html
https://www.iwa.info/en
http://www.maison-objet.com/en
http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
https://ambiente.messefrankfurt.com/
https://www.internorga.com/en/
https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://thelondontextilefair.co.uk/contacts/
https://www.formex.se/?sc_lang=en
http://www.fashionsvp.com/
https://interior-lifestyle-china.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-autumn.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html


Intertextile Shanhai Home Textile/ 

Yarns Expo (verpalų) / 

CHIC Textiles (mados)/  

PH Value2020 (trikotažo paroda) 

(Verslo misija su didesniu finansavimu, 

didesnei nei 10 zm. grupei organizatoriai 

dengia aviabilieta ir 2 nakvynes 

nurodytame 4* viesbutyje) 

2020 m. rugsėjo 23-25 d. 

2020 m.  rugsėjo 23-25 d. 

2020 m. rugsėjo 23-25 d. 

2020 m. rugsėjo 23-25 d. 

Šanchajus 

Šanchajus 

Šanchajus 

Šanchajus 

 

Spausti cia 

Spausti cia 

Spausti cia 

 

ISPO Munich (Verslo misija) 
2021 m. sausio 28-31 d. Miunchenas 

Spausti čia 

IFFT INTERIORLIFESTYLE LIVING 

(dalyvauti) 
2020 m. spalio  28-30 d.  Tokijas  

Spausti cia  

INTERIORLIFESTYLE, Tokyo 

(dalyvauti) 

2020 m. birželio 3-5 d. ? 

2021 m. birželio mėn. 
 Tokijas 

Spausti cia 
 

Daugiau apie parodas rasite lentelėje pateiktuose parodų tinklapiuose arba teiraukitės Vilma 

Akelaitienė tel. 8600 15109, vilma@latia.lt.  

 

Gerbiamas įmonės vadove, 

Kvietimas pasinaudoti mūsų pasiūlymu gauti finansavimą dalyvavimui parodose ar verslo 

misijose, galioja šiose šalyse: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, JAV, 

Kinija, Izraelis, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika, Japonija, 

Ukraina.  

Labai prašome nurodyti ar ketinate dalyvauti (su savo stendu) ar tik ketinate aplankyti parodas. 

Mūsų tikslas - suformuoti ne mažiau 6 įmonių verslo misiją arba dalyvavimą parodoje ir gauti iš 

LVPA agentūros ataskaitos patvirtinimą įmonių kaštų padengimui. Per 2 metus Asociacija yra 

įsipareigojusi ir planuoja įvykdyti net 19 veiklų. Tad kviečiame skambinti, teirautis dėl galimybės ir 

siūlyti savo parodas, kurios domina ir į kurias tikrai susirinktų daugiau kaip 6 įmonės. Priklausomai 

nuo užsienio šalies ir LATIA vykdomo projekto, de minimis pagalba įmonei yra nuo 2911,61 EUR, 

dalyvaujant su stendu arba nuo 500 EUR, - vykstant su verslo misija. (nuo kovo7d. įsigaliojo nauji 

fiksuoti finansavimo įkainiai) 

  

REIKALAVIMAI ĮMONĖMS: 

 atitinka MVĮ statusui keliamus reikalavimus. 

 vykdo gamybą ir/arba teikia paslaugas. Bendroje pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. 

pajamų sudaro paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos/paslaugos pardavimas. 

 nėra sunkumų patirianti įmonė, t. y. įmonės nuosavas kapitalas nėra mažesnis nei ½ įstatinio 

kapitalo pagal paskutinius deklaruotus finansinės atskaitomybės dokumentus pateiktus JAR 

(Juridinių asmenų registrui); 

 turi teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Bendra de minimis pagalba 

suteikta „Vienai įmonei“ per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį neviršija 200 000 Eurų; 

 neturi skolų valstybės biudžetui. 

 

Jeigu tikrai ketinate vykti į parodas ir Jūsų įmonė atitinka aukščiau minėtus reikalavimus, skambinkite 

tel. 8600 15109, aptarsime visas galimybes nuo individualaus stendo iki dalyvavimo su partneriais.  

 

 

Pagarbiai, 

Indra Grigonienė 

LATIA generalinė direktorė 

Saltoniškių g. 31-302, LT-08105 Vilnius 

Mob.: +370 672 76525 

El. p.: indra@latia.lt  

www.latia.lt  

https://yarn-expo-autumn.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/planning-preparation/visiting.html#visitor-guide
http://enmar.chicfair.com/
http://www.phvalue.org/
https://www.ispo.com/en/munich
https://interior-lifestyle.jp.messefrankfurt.com/japan/en.html
https://interior-lifestyle.jp.messefrankfurt.com/japan/en.html
mailto:vilma@latia.lt
mailto:indra@latia.lt
http://www.latia.lt/

