
15 iunie – 10 septembrie 2017 



EXPO Astana 2017 
 
Expoziţia mondiala, cel mai important eveniment al anului, va avea 

loc în perioada 10 iunie – 10 septembrie 2017, interval în care 
Kazahstanul va primi delegaţii din peste 100 de ţări.  

 
România va avea un stand de 370 metrii pătrați  
 
Pentru a veni în ajutorul companiior românești interesate să 

participe CBCIROKAZ a creat mai multe pachete de servicii care să 
faciliteze vizibilitatrea și accesul la expoziție. 
 

Evenimentele propuse vin in intampinarea cerintelor identificate de 
CBCI ROKAZ pe piata din Kazakhstan, in domeniile: energie, 
agricultura ( procesarea laptelui, conserve, cereale, industria 
vinului), industrie (drumuri si poduri, constructii industriale, 
echipamente si instalatii), it si industriile adiacente, comert si turism. 

 
 



CBCI Ro-Kaz     oferă următoarele facilități: 
 
 Consultanță pentru stabilirea unei corespondențe de 

afaceri , contacte cu posibili parteneri de afaceri din 
Kazahstan. 
 

 Consultanță privind oportunitățile de participare la 
expoziție, inclusiv grupuri organizate. 

 
 Consultanță în privința participării la diferitele 

evenimente și întâlniri oficiale ce vor avea loc în 
perioada expoziției. 

 
 Consultanță și asistență pentru organizarea  

evenimentelor. 
 
 





 
 
 
 

 Pachete personalizate de transport și cazare pe 
perioada expoziției. 

 
 Consultanță de specialitate și oportunități pentru 

transportul obiectelor, utilajelor ce vor fi expuse. 
 

 Însoțitor și traducător pentru grupurile organizate 
 

 Suport logistic pentru organizarea evenimentelor, 
întâlnirilor sau vizitelor în teritoriu. 
 
 

 

DEPLASAREA ÎN KAZAHSTAN 

SOLUTII SIMPLE 





PROMOVARE  
 Pachete personalizate pentru realizarea 

materialelor promoționale pentru Expo 
ASTANA 2017:  

 
o Catalogul firmelor din România 
o broșuri,  
o rollup-uri,  
o spoturi 
o filme de prezentare,  
o obiecte personalizate. 

 





MEMBRII CBCI Ro-Kaz 
 BENEFICIAZĂ DE CONSULTANȚĂ 

GRATUITĂ  
 APARIȚIA GRATUITĂ ÎN CATALOGUL 

FIRMELOR CBCI Ro-Kaz 
 REDUCERE DE 25% LA TOATE SERVICIILE 

DE PROMOVARE OFERITE 
 REDUCERE DE 25% LA PACHETELE     
    DE TRANSPORT ȘI CAZARE. 

 





 
 5 milioane de vizitatori 
 Cel mai important eveniment din 2017 
 O piață uriașă de desfacere 
 Oportunități unice de marketing și PR 
 Accesul la noi tehnologii  
 Facilități excepționale pentru investitori 

și specialiști 

EXPO ASTANA 2017 



 
 Mai multe detalii despre expoziția mondială, 

despre oportunitățile de participare  și despre 
activitatea CBCI Ro-Kaz găsiți pe site-ul 
www.cbcirokaz.ro 

 Facebook/cbcirokaz/ 
  
 Str. Plugarilor, nr. 18, sect. 4,  

Bucuresti, Romania 
0724.288.129, 0737552225 

 e-mail: office@cbcirokaz.ro, petru@lificiu.ro 
 

EXPO ASTANA 2017 

http://www.cbcirokaz.ro/
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