
A. TARGURI EXTERNE CU
FINANTARE DE LA BUGETUL 
DE STAT

Referitor: participarea la târguri cu
finanþare de la bugetul statului în
anul 2010.

Revenim la scrisorile noastre ante-
rioare referitoare la invitatia de partici-
pare la târguri finanþate de la bugetul
statului cu rugãmintea de a comunica
la APMR propunerile Dvs. de târguri la
care doriti sã participaþi în anul 2010.

Lista târgurilor cu participare finan-
þatã de la bugetul statului în anul 2010
a fost aprobatã în Consiliul de Export
din data de 29.09.2009 dupã cum
urmeazã: 

Propunerile de mai sus vor fi sus-
þinute ºi organizate cu prioritate în
funcþie de solicitãrile primite din partea
Dvs. þinând seama de faptul cã
numãrul minim legal de firme pentru
organizarea unui stand naþional este 7.

Pentru târgurile care se desfã-
ºoarã în cursul primului trimestru al
anului, rezervãrile de spaþii trebuie
comandate de urgenþã, motiv pentru
care, dacã sunteþi interesaþi, este
necesar sã transmiteþi FISA DE
INSCRIERE cu prioritate.

Menþionãm cã pentru târgul IMM
Cologne de la Koln, care se va desfã-
ºura în luna ianuarie 2010, pânã în
prezent s-au înscris 16 firme. Pentru
aceastã ediþie a târgului, APMR a re-
zervat o suprafata de 600 mp si este in
curs pregatirea pentru participare.

De asemeni, pentru târgul de la
Paris, care se desfãºoarã în douã
ediþii, Maison &Objet în ianuarie ºi cea
de-a doua Meuble Paris / Maison &
Objet în perioada 03-07 septembrie, 
s-au înscris 4 firme si 2 si-au expri-
mat intentia. Suntem in curs de trata-
tive cu organizatorii externi pentru
rezevarea spatiului pentru editia din
toamna. În cazul în care sunteþi intere-
saþi de acest târg, vã rugãm trans-
miteþi Fiºa de înscriere. Dupã cum
cunoaºteþi Franþa a ieºit din recesiune,
iar la exportul românesc de mobilã în
aceastã þarã se aflã pe primul loc
însumând 271,9 mil. euro, fiind o piaþã
cu mare potenþial.

Este foarte important sã primim doc-
umentele de înscriere de la Dvs. În caz
contrar nu vom avea posibilitatea de a
susþine obþinerea fondurilor necesare
de la bugetul statului, care trebuie
foarte bine justificate ºi nici timpul
necesar pentru pregãtirea formal-
itãþilor de participare.

Aºteptãm cu interes rãspunsul Dvs.

Expo Mebel Kiev 2010 –
Ucraina (10 - 13 martie). 

Un targ important  cu  finanþare de la
bugetul statului ce nu trebuie ratat . In
sustinerea  acestei afirmatii, va
prezentam mai jos, un scurt articol
despre schimbarile intrevenite in struc-
tura de piata a mobilei din Ukraina,
transmis ca urmare a colaborarii cu
Andrew Melnikov:

“Piata de Mobila in Ukraina: Pe-
rioada schimbarilor!

Fara indoiala, criza internationala  fi-
nanciara influenteaza piata de mobila
din Ukraina. Rearanjamente semnifica-
tive ale pietei au loc pe fondul scaderii
activitatii consumatorului. Multi produ-
catori de mobila  traiesc vremuri difi-
cile din cauza imprumuturilor bancare
oneroase. 

Pe de alta parte, criza a dus la sca-
derea preturilor standard de inchiriere
a spatiilor, care depind de regiunea din
Ukraina si de departarea fata de regiu-
nile centrale. Preturile de inchiriere se
schimba din cauza migrarii numarului
de firme, contribuind deasemenea la
rearanjarea pietei. 

Clientii, cu greu pot sa gaseasca
noile adrese ale saloanelor de mobila,
cu care ei obisnuiau sa lucreze, redes-
chizand astfel piata datorita noilor
posibilitati oferite de competitori. 

Un stimul suplimentar al migrarii fir-
melor este deschiderea centrelor mari
de magazine specializate. Centre de
magazine de mobila si interioare s-au
deschis in orasele mari din Ukraina
aproape simultan. Leader este orasul
Kiev, de sigur. Aici, s-au deschis, doua
centre de magazine mari oferind pro-
duse pentru design de interior. Ele sunt
“Domosphera”, primul mare mall din
Ukraine, 30,000 mp, cu produse de
prima clasa  si centrul de mobila
“Arax” cu o suprafata de 27,000 mp
pentru firme de mobila si interioare si
“4room” – centrul de mobila si inte-
rioare  cu  suprafata de 22,230 mp.

Masurile luate de Guvern de a stimu-
la economia, ne da posibilitatea de a
vorbi de dinamici pozitive pe piata de
constructii din Ukraina, care influen-
teaza in mod direct piata de mobila.
Astfel, conform statisticilor, 10.495
millioane de mp de apartamente au
fost puse in aplicare in anul 2008, care
sunt cu 2,5 % mai mult decat in anul
2007. Desi anul curent demonstreaza o
scadere in sfera constructiilor, ma-
surile luate arata imbunatatiri in indus-
trie si, conform prognozelor oferite de
specialisti, suma spatiilor de aparta-
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TTâârrgguurrii nnooii,, ooppoorrttuunniittããþþii nnooii5.

Nr. Târgul Locul de desfãºurare Perioada

LISTA APROBATA

1. IMM Cologne Koln - Germania 19-24 ianuarie

2. Expo Mebel Kiev - Ucraina 10-13 martie

3. Salone Internationale del Mobile Rho-Pero (Milano)-Italia aprilie

4. Maison&Objet Paris - Franþa 03-07 sept.

5. Index- Furniture Fair Mumbai - India septembrie

6. Furniture Fair Soci - Rusia octombrie

7. Mebel Moscova - Rusia noiembrie

LISTA DE REZERVA

1. Wohnen&Interior Viena - Austria martie

2. Intermebel Kazan - Rusia iunie

3. BNV Budapesta - Ungaria septembrie

4. Ambienta Zagreb - Croaþia octombrie


