
Veletrhy	  a	  výstavy	  Rusko	  2018	  

	  
	  
	  
Vybrali jsme pro vás několik zajímavých veletrhů na území Ruské federace, které se konají v 
nejbližších dnech : 

 

   17.03.- 18.03.2018, Petrohrad – Stavíme dům 2018 .  

Tato mezinárodní výstava je jednou z největších akcí v oboru stavebnictví v Petrohradě. 
Zúčastní se jí více než 200 vystavovatelů a najdete zde zástupce nejvýznamnějších firem na 
trhu v tomto oboru. Pokrývá všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební 
materiály a výrobky, inženýrské systémy, sanitární keramika, terénní úpravy, interiér apod. 

 

    20.03.-23.03.2018, Moskva – TECHTEXTIL Russia 2018 . 

Mezinárodní výstava zaměřená na technické, netkané a ochranné textilie je největší výstavou 
v Rusku a ve státech SNS v tomto oboru. Kromě velkého množství materiálů jsou zde 
představeny také nejmodernější tendence jejich využití ve stavebnictví, zdravotnictví, 
průmyslové výrobě, automobilovém průmyslu atd. 

 

   20.03.-22.03.2018, Petrohrad – Petrohradský technický veletrh 2018 .   

Tento mezinárodní veletrh je největším strojírenským veletrhem v severozápadním Rusku. 
Expozice jsou zaměřené na metalurgii a slévárenství, zpracování kovu, stroje a zařízení, 
automatizace průmyslových podniků, kovové výrobky a nově také zvedací a dopravní zařízení, 
autokomplekt a autoservis. 

 

   20.03.-22.03.2018, Jekatěrinburg – Metalloobrabotka. Svarka. 2018 . 

Svým rozsahem a zaměřením patří tento veletrh ve svém oboru k jedněm z nejkvalitnějších 
akcí pořádaných v Rusku. K vidění budou tyto expozice: kovoobráběcí stroje a zařízení, lisy, 
slévárenská a svářecí technika, generátorové a kompresorové zařízení, měřící stroje, systémy 
automatického projektování, ekologická bezpečnost a technika bezpečnosti, laserové zařízení, 
mazací a chladící oleje/tekutiny apod. 

 

   03.04.- 06.04.2018, Moskva – Stavební veletrhy MosBuild a Batimat 2018  . 

Veletrh MosBuild-  najdete zde tyto kategorie: stavební materiály, nářadí a zařízení, sanitární 
technika a keramika, dveře a zámky, podlahové krytiny, osvětlení a elektro, tapety, rolety, 
římsy, žaluzie, fasády, střechy, vrata, okna. V minulém roce zde bylo zastoupeno více než 
1200 ruských a zahraničních vystavovatelů. 



Veletrh Batimat – najdete zde tyto kategorie: stavební materiály a zařízení, podlahové krytiny, 
sanitární technika a keramika, okna, fasády, střechy, vrata dveře a zámky, technická 
keramika, nábytek, dekorace. 

 

   16.04.-19.04.2018, Moskva – Něftěgaz 2018  . 

Veletrh se zaměřuje na oblast petrochemie, zpracování ropy a plynu a energetiku s tím 
spojenou. Koná se jednou za rok a z mezinárodního hlediska je tato akce velice prestižní a 
významná. 

 

   16.04.-19.04.2018, Moskva – Elektro 2018  . 

Akce je zaměřená na oblast elektroenergetiky a elektrotechniky, průmyslovou světotechniku a 
automatizaci budov a staveb. Samozřejmostí jsou expozice spojené s úsporou energie a 
inovací v tomto oboru. Jedná se o nejvýznamnější akci této oblasti, každoročně se jí zúčastní 
vystavovatelé z více než 25 zemí. 

 

   25.04.-27.04.2018, Petrohrad – Energetika & Eletrotechnika 2018  .   

Tématikou veletrhu je také oblast energetiky, a to jak klasické, tak alternativní a jaderné a 
oblast elektrotechniky. V minulém roce se veletrhu zúčastnilo přes 160 vystavovatelů z 10 
zemí, včetně České republiky. 

 

   22.05.- 24.05.2018, Soči – Pivo 2018  . 

V Rusku je tento veletrh velice významnou akcí v oblasti potravinářského průmyslu, konkrétně 
pivovarnictví. Najdete zde vše, co je spojeno s technologií výroby piva i nealko nápoji, 
spotřebními materiály, surovinami, logistikou apod. 

 

Zadavatel si na základě požadavků oprávněných navrhovatelů vyhrazuje právo na změnu uvedených termínů a 
zařazených veletrhů 
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