ART FLOORS 2017
CONCURSUL NAŢIONAL AL MONTATORILOR DE PARDOSELI

23 – 26 martie 2017
ROMEXPO Pavilionul C3
Organizat în paralel cu targul Construct Expo 2017
Asocia#ia Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR), cu sprijinul
EUFA P+F – Asocia#ia Europeană pentru Promovarea Pregătirii Profesionale
a Montatorilor de Parchet și Pardoseli), vă invită să participa#i la expozi#ia
specializată ART FLOORS 2017 și la Concursul Na#ional al Montatorilor
de Pardoseli din România.
Evenimentele vor avea loc la Centrul Expozi#ional Romexpo din
București în perioada 23 – 26 martie 2017, în paralel cu târgul
internaţional Construct Expo 2017
 Arbitrajul evenimentului este asigurat de EUFA P+F, prin prezen"a personală a
președintelui acestui for, domnul Heinz Brehm, și a altor doi arbitri germani.
 Câștigatorii concursului vor reprezenta România la următorul Campionat European
al Montatorilor de Pardoseli, care se va organiza anul viitor.
 Concursul va avea 4 sec"iuni: Pardoseli din lemn, Pardoseli Elastice, Pardoseli Turnate
și Pardoseli Ceramice
 La Construct Expo 2017 se organizează, pentru prima dată în România, Concursul
Na"ional al Aplicatorilor de Pardoseli Turnate cu următoarele probe:
- sistem parking
- sistem industrial
- epoxy design reziden"ial
 Tot pentru prima dată în România, AMPR organizează Concursul Montatorilor de
Pardoseli Reci: placări ceramice, marmură, piatră naturală.
ART FLOORS: expoziţie specializată, dedicată producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de
pardoseli și accesorii pentru pardoseli din România.
Concursul Na#ional al Montatorilor de Pardoseli: eveniment care promovează performan"a,
profesionalismul și materialele de bună calitate în rândul profesioniștilor în construc"ii, a
publicului larg și a tinerilor care vor să îmbră"ișeze o specializare în acest domeniu.
Pe parcursul a patru zile de evenimente, este așteptat publicul vizitator specializat (arhitec"i,
ingineri constructori, antreprenori, distribuitori de materiale din domeniu, montatori, presa de
specialitate, dezvoltatori etc.), dar și numeroși poten"iali beneﬁciari, interesa"i de materiale
pentru amenajări și de ultimele noută"i din domeniul pardoselilor. Evenimentul oferă astfel
companiilor specializate posibilitatea ca, pe lângă prezen"a cu un stand expozi"ional în cadrul căruia
să interac"ioneze cu publicul vizitator, să aibă și oportunitatea de a face prezentări de produse și
/sau să sus"ină conferin"e pe teme de interes pentru specialiștii din domeniu.
Merită accentuat faptul că evenimentele se vor desfășura concomitent cu targul Construct Expo, o
manifestare expozi"ională de mare succes în rândul beneﬁciarilor de lucrări de cpnstructii si
amenajări interioare.
În cele ce urmează vă rugăm sa regăsi"i pachetele de participare ca sus"inător al concursului și ca
expozant în cadrul ART FLOORS 2017.

