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ACTUALIZARI ASUPRA MANIFESTARILOR EXPOZITIONALE IN ITALIA

Expozitiile sunt evenimente ce implica in fiecare an milioane de expozanti, organizatori si
vizitatori care fac sa circule sume estimate la 60 de miliarde de euro.

Este vorba de initiative ce promoveaza produse de interes pe teritoriul national precum si in
strainatate, generand venituri atat expozantilor cat si oraselor gazda prin serviciile de
transport, cazare etc.

In anul 2020 au fost amanate sau chiar anulate multe expozitii din cauza masurilor de
prevenire referitoare la Covid-19, masuri ce, in mod expres, interzic organizarea de
manifestari largi, in special in spatii inchise, cel putin pana in data de 3 aprilie.

In continuare, cateva informatii privitoare la amanarea sau anularea unor importante expozitii
programate pentru anul in curs:
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COSMOPROF 2020

Venind in intampinarea investitiilor firmelor si operatorilor din industria cosmetica, a 53-a
editie a salonului Cosmoprof Worldwide din Bologna se va desfasura in perioada 3 - 7
septembrie 2020. Hotararea a fost luata in urma decretelor de urgenta luate de guvernul
italian: “Cosmoprof reprezinta un eveniment international ce grupeaza in fiecare an in
Bologna peste 265.000 de operatori ce provin din 150 de tari.

"Actualmente, masurile restrictive in vigoare limiteaza pentru urmatoarea perioada prezenta
in Italia de potentiali clienti, distribuitori sau retaileri originari din principalele piete ale Europei,
Asiei si Americii. Azi, mai mult ca oricand suntem chemati la actiuni de responsabilitate care
sa protejeze investitiile si activitatile productive ale celor 3.000 de societati expozante din
sectorul cosmetic. Evenimentul programat in luna septembrie ne va gasi gata sa ne alaturam
activitatilor din sectorul Beauty in eforturile de renastere si de asigurare a cresterii si
dezvoltarii acestei industrii la nivel global.", declara Enrico Zannini, director general al
BolognaFiere.

In urmatoarea perioada, BolognaFiere Cosmoprof isi va canaliza atentia pentru reorganizarea
activitatilor de business si ale initiativelor programate, cu scopul de a garanta participantilor la
expozitie o editie Cosmoprof de calitate, demna de prestigiul pe care aceasta marca a stiut
sa si-l construiasca in lume de-a lungul a peste 50 de ani.

Vizitați evenimentul COSMOPROF WORLWIDE - BOLOGNA, 3 - 7 SEPTEMBRIE 2020:
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/142747
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SAMOTER 2020

SaMoTer, salonul organizat de VeronaFiere dedicat utilajelor pentru constructii ce era
programat in luna mai, se va desfasura in perioada 21 - 25 octombrie 2020. SaMoTer este
singurul eveniment din Italia care a cuprins toate sectoarele de utilaje pentru construcții.
Decizia de a amana desfasurarea evenimentului a fost luata in contextul evolutiei starii de
urgenta sanitara legata de noul coronavirus (Covid-19) si de ultimele dispozitii ale decretului
emis de presedintele Consiliului de Ministri din 11 martie a.c.

Perioada aleasa corespunde si exigentelor programului de targuri de referinta ce sunt
concentrate in perioada estivala.

Dl. Mantovani, director general al VeronaFiere a declarat: "Alegerea a fost impartasita si
sustinuta atat de catre firme cat si de catre asociatiile din sector si intareste idea ca expozitiile
noastre sunt un instrument de relansare economica post-criza".

Vizitați evenimentul  SAMOTER - VERONA, 21 - 25 OCTOMBRIE 2020:
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/142726
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XYLEXPO 2020

Xylexpo 2020 va fi amanata. Expoziție mondială bienală pentru tehnologie și componente
pentru prelucrarea lemnului pentru industria mobilei din complexul expozițional FieraMilano.
Aceasta este decizia dureroasa dar necesara luata de consiliul de administratie al asociatiei
italiene a constructorilor de utilaje pentru prelucrarea lemnului - ACIMALL, organizatorul
bienalei internationale.

In consecinta, editia 2020 prevazuta a avea loc in luna mai va fi reprogramata in a doua
jumatate a anului la o data ce va fi stabilita ulterior in functie de evolutia incerta a
evenimenelor legate de "Covid-19" si de calendarul celorlalte manifestari expozitionale. Un
act de responsabilitate sociala care tine cont de prioritatile luptei pentru apararea sanatatii
publice si care ia in considerare faptul ca expozantii si vizitatorii nu sunt in situatia cea mai
buna pentru a-si asigura prezenta la cea mai importanta manifestare expozitionala a inovatiei
tehnologice pentru industria prelucrarii lemnului ce se desfasoara in anii pari.

"Pentru firme cea mai defavorabila este incertitudinea, ceea ce ne-a dus la necesitatea luarii
acestei decizii drastice in interesul intregului sector economic", a conchis Dl. Primultini,
presedintele Acimall.

Vizitați evenimentul XYLEXPO - MILANO, TBA:
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/142744

VINITALY și SOL&AGRIFOOD 2021

Luand in considerare evolutia rapida a situatiei care genereaza dificultati evidente la nivel
continental pentru organizarea de evenimente, VeronaFiere a decis sa modifice datele de
desfasurare a expozitiei Vinitaly pentru perioada 18 - 21 aprilie 2021, dupa reprogramarea sa
in luna iunie a acestui an, decizie ce se voia evitata, conform celor declarare de consiliul de

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/142744


administratie al organizatorului prin vocea presedintelui, Dl. Maurizio Danese.

Concomitent cu Vinitaly se desfășoară expoziția Sol&Agrifood, Salonul internațional al
Produselor Agroalimentare de Calitate, manifestare dedicată exclusiv produselor premium.
Principalele sectoare prezente: ulei de măsline extravirgin, produse alimentare, bere
artizanală.

Vizitați evenimentul VINITALY - VERONA, 18 - 21 APRILIE 2021:
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/142755
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