2016 m. balandžio 27-30 d.
23-oji tarptautinė statybų
ir remonto paroda

RESTA – didžiausia Baltijos šalyse statybų tematikos paroda, kurioje pristatomi naujausi
ir pažangiausi statybų, remonto ir renovacijos sprendimai.

Pagrindinės teminės grupės: http://www.litexpo.lt/lt/event/107/show

Parodos tema – SKAITMENINĖ STATYBA
Šių metų parodos akcentas – skaitmeninė statyba, BIM ir kiti
pažangūs IT sprendimai statyboje. Skaitmeninė statyba ir statinio
informacinio modeliavimo (angl. BIM –Building Information Modelling)
metodologija – neišvengiama revoliucija statybų sektoriuje.
Informacijos prieinamumas, gyvenimo tempas šiandien yra visai kitoks
nei buvo. Naujausios technologijos keičia ir statybos organizavimo
principus – visas statybos procesas nuo pastatų projektavimo, pastatymo, įrengimo,
o vėliau ir nugriovimo taps greitesnis, saugesnis, taupesnis ir skaidresnis. BIM metodų
taikymas statyboje leis pakelti statybos procesą į ženkliai aukštesnį kokybės ir
efektyvumo lygį.
Parodoje veiks atskira skaitmeninės statybos salė, kurioje dalyvaujančios įmonės
stenduose ir specialiai sukurtoje BIM forumo erdvėje pristatys Lietuvoje jau naudojamus
BIM ir kt. išmanius sprendimus, naujų technologijų galimybes statyboje, bus pristatoma
ir geroji užsienio šalių praktika.

ORGANIZATORIAI

DALYVIAI APIE RESTA 2015:
„Resta 2015“ statybininkų bendruomenei suteikė optimizmo – didelis parodos
lankytojų skaičius, geri užsienio svečių atsiliepimai leidžia teigti, kad Lietuvos
statybos sektorius yra teisingame kelyje. Be įdomių ir lankytojus traukusių ekspozicijų svarbu paminėti ir didelį skaičių šiemet parodos metu vykusių renginių.
Statybos verslo atstovai turėjo galimybę gauti daug svarbios informacijos vykusiose konferencijose, seminaruose ir forumuose“.

Dalius Gedvilas

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas

„UAB „Layher Baltic“ RESTA parodą rengiamą Lietuvoje laiko sėkmingiausia iš
aplankytųjų.
Lietuvoje laukė didelis pasisekimas: čia statybų rinka sparčiai auga, todėl ir žmonės labai domisi pastolių sistemomis, lankytojų techninis išprusimas, išsilavinimas
– aukštas, jie puikiai supranta, ką mes rodome, kam ir kodėl reikalingas vienas ar
kitas sprendimas, naujovė“.

Viktor Voroncov

UAB „Layher Baltic“ generalinis direktorius

„Tai – savotiškas eksperimentas, kuriuo norime priminti mūsų prekės ženklą kuo
didesnei auditorijai ir išsiaiškinti, kaip mūsų visuomenė, statybų, dizaino profesionalai bei kiti specialistai sugebės priimti ir vertinti tokias naujoves“.

Nerijus Bakšys

„Laufen“ Baltijos šalių biuro vadovas

„Čia susirenka visų statybos sričių profesionalai – nuo projektuotojų iki statybininkų, nuo didelių iki mažų įmonių, kurios pristato savo produkciją, koncepcijas.
Taigi tai yra erdvė pristatyti tiek save, tiek pamatyti, ką gamina kolegos“.

Eugenija Novicki-Bittner

UAB „Rockwool“ marketingo vadovės Baltijos šalims

PARODOS LANKYTOJAI:
Architektai, statybos inžinieriai, projektuotojai, statybų sektoriaus profesionalai,
nekilnojamojo turto vystytojai, investuotojai, savivaldybių atstovai ir statybų sektoriaus naujienomis besidomintys vartotojai.

PARODOS RESTA 2015 SKAIČIAI IR FAKTAI:
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dalyviai iš 12 užsienio valstybių:
Baltarusija, Belgija, Čekija,
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DALYVAVIMO SĄLYGOS, DALYVIŲ REGISTRACIJA
IR STENDŲ ĮRANGOS UŽSAKYMAI
Dalyvavimo sąlygos, dalyvių registracija ir stendų įrangos užsakymai internete adresu
http://www.litexpo.lt
Tiesioginis prisijungimas prie sistemos interneto adresu http://epus.litexpo.lt

KONTAKTAI

PARODOS ORGANIZATORIUS

PROJEKTO VADOVĖ
INDRĖ REIMORIENĖ
Tel. +370 5 268 68 27,
mob. +370 615 53657,
el. paštas resta@litexpo.lt

PROJEKTO VADOVĖ
LINA JURKĖNAITĖ
Tel. +370 5 268 68 25,
mob. +370 615 63842,
el. paštas resta@litexpo.lt

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, Lietuva
www.litexpo.lt

PARTNERIS

Lietuvos statybininkų asociacija

