2021. GADA IZSTĀŽU SARAKSTS
26. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas
pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās
ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un
servisa izstāde

RIGA FOOD 2021
9.–11. septembris

Ceļo ārzemēs, ceļo Baltijā, ceļo garšās!

TŪRISMA TIRDZIŅŠ ĶĪPSALĀ 2021
9.–11. septembris
26. starptautiskā autoindustrijas izstāde

AUTO 2021
24.–26. septembris
14. starptautiskā medicīnas izstāde

MEDBALTICA 2021

Starptautiski pārtikas produktu konkursi. Pavāru, konditoru, tējas meistaru un bārmeņu
konkursi. Pārtikas produkti. Delikateses, jūras veltes, garšvielas. Konservi, saldēti
produkti, pusfabrikāti. Veģetārā un diētiskā pārtika. Alkoholiskie un bezalkoholiskie
dzērieni. Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un produkti. Pārtikas pārstrādes iekārtas,
izejvielas un aprīkojums. Iepakošanas iekārtas un iepakojums. Veikalu un restorānu
aprīkojums. Viesnīcu aprīkojums. Mājsaimniecības un virtuves piederumi. Dezinfekcijas
un tīrīšanas līdzekļi. Galda dekorēšana un dizains. Suvenīri un idejas dāvanām.
Kulinārais tūrisms. Inovācijas.
Tuvāki un tālāki ārzemju ceļojumi rudens un ziemas sezonai, dažādi galamērķi, Baltijas
apceļošana, garšu ceļojumi, jauni tūrisma objekti, aizraujoši maršruti, veselības un
labjūtes tūrisms, vilinoši viesnīcu un atpūtas vietu piedāvājumi un vēl daudz kas cits!
Ceļo ārzemēs, ceļo Baltijā, ceļo garšās!
Lielākā autoindustrijas izstāde Baltijā ar vienu zīmolu “AUTO” apvieno: jaunu
automobiļu un komerctransporta izstādi “Jauni auto”; auto remonta instrumentu,
servisa iekārtu, rezerves daļu, apkopes līdzekļu, aksesuāru sadaļu “Auto mehānika”;
autotūninga šovu “Auto Exotica”.
Medicīnas tehnoloģijas, zobārstniecības iekārtas, materiāli un piederumi. Veselības
aprūpe. Farmakoloģija. Oftalmoloģija. Profesionālās konferences un semināri.

7.–8. oktobris
10. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konference Mūsdienīgi IT un biznesa tehnoloģiju risinājumi uzņēmumiem un organizācijām.

RIGA COMM 2021
14.–15. oktobris

Starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes,
automatizācijas, elektronikas un elektrotehnikas
izstāde

TECH INDUSTRY 2021
25.–27. novembris

Starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde

FURNITURE & DESIGN ISLE 2021
3.–5. decembris

16. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts.
Starptautiska izstāde, forums, festivāls, konkursi,
konferences, meistarklases, semināri,
paraugdemonstrējumi

Konferencēs un semināros: prezentācijas par nākotnes tendencēm, biznesa procesu
optimizāciju, lietu internetu, lielajiem datiem, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos,
digitālo mārketingu un e-komerciju, kiberdrošību, blokķēdes un finanšu tehnoloģijām,
cilvēkresursu vadību, mākoņpakalpojumiem, biznesa risinājumiem un inovācijām, kā arī
diskusiju paneļi un demonstrācijas.
Metālapstrādes iekārtas un darbgaldi, metālapstrādes pakalpojumi, metālizstrādājumi.
Metināšanas iekārtas un materiāli. Rūpnieciskās iekārtas un materiāli. Mašīnbūve,
automātika, vadības sistēmas. Instrumenti, instrumenti metālapstrādei. Elektronika,
elektrotehnika. Hidrauliskās, pneimatiskās ierīces un materiāli, gaisa plūsmu
tehnoloģijas. Gāzes apgādes iekārtas un materiāli. Plastmasas apstrādes darbgaldi,
plastmasas un gumijas izstrādājumi ražotnēm. Hidrotehnoloģijas, darbmašīnu serviss,
abrazīvi, noliktavu aprīkojums, iekraušanas un izkraušanas tehnika, specializētā
programmatūra un konsultācijas.
Starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde “Furniture & Design Isle” apvieno
divas tematiskās halles “Baltic Furniture” un “Design Isle”. “Baltic Furniture” – jaunākās
mēbeļu kolekcijas, moderni gaismas ķermeņi, mēbeļu furnitūra un interjera tekstils –
aizkari, paklāji, mēbeļu audumi mājokļa, biroja, viesnīcu, restorānu un citām telpām.
“Design Isle” – dizaina mēbeļu kolekcijas, unikāli interjera priekšmeti, dzīvesstila un citi
oriģināli dizaina produkti. Konkursa “Latvijas Dizaineru savienības balva” un Latvijas
mākslas un dizaina skolu audzēkņu darbu ekspozīcija. Baltijas dizaina gadatirgus.
Konferences un semināri.
Ārstnieciskā, profesionālā un plaša patēriņa kosmētika. Parfimērija, matu un nagu
kopšanas līdzekļi. Frizētavu, kosmētisko kabinetu, SPA centru aprīkojums. Solāriji.
Aromātterapija. Specializētā literatūra un periodika.

BALTIC BEAUTY 2021
10.–12. decembris
Starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde

PETEXPO 2021
18.–19. decembris

Plašākā dzīvnieku ekspozīcija. Starptautiskas mājdzīvnieku sacensības un
paraugdemonstrējumi. Dzīvnieku barība. Veterinārija. Aksesuāri un kopšanas līdzekļi.
Informācija un konsultācijas dzīvnieku draugiem un speciālistiem.
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* Izstāžu sarakstā ir iespējamas izmaiņas.
Sarakstā ievietoti BT 1 rīkotie projekti, kā arī projekti, kurus BT 1 organizē kopā ar sadarbības partneriem.
Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija
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