
 

in colaborare cu 

         Asociatia Firmelor Bihorene                                                          Smartfin Consulting SRL        

                                                                                                                 

va propune 

Misiune Economica la Târgul Internațional Biofach & Vivanes din Nurnberg 

Perioada 

10 – 12 Februarie, 2016

BIOFACH & VIVANES 2016 - pentru inspirații sustenabile

ce face dint-un târg să fie târg lider mondial? Vă spunem noi: cea mai mare varietate de produse bio și
cosmetice naturale!  Tot ce găsiți  la  BIOFACH & VIVANESS se supune unor angajamente clare și unor
criterii  stricte  de  eligibilitate.  Din  10  pana  in  13  februarie  2016,  la  Nurnberg,  veți  fi  delectați  de
impulsurile lumii bio - peste 2.400 de expozanți vă așteaptă. 

Totodată, să ne dăm seama ce înseamnă BIO și în alte țări din Europa, vă invităm să fiți alături de noi și la
celelalte două vizite de afaceri in Ungaria și în Germania pe parcursul acestor trei zile pline de noutăți din
domeniul care Vă interesează în special: lumea BIO.

Programul pe zile

Miercuri 10 februarie, 2016

 Ora 5 AM dimineata: Plecare din Oradea, din parcarea din spatele Oradea Plaza spre Nurnberg



 
 11,00 (ora Ungariei) vizita la o unitate de producție produse bio din Ungaria

 12,30 Pranz (in regim individual)  

 20,00 Sosire la locul de cazare în apropiere de Nurnberg

Joi, 11 februarie 2016

 7,00 Mic dejun (inclus)

 8,00 Plecare spre Nurnberg

 9,00 Sosire la Nurnberg, vizitarea târgului internațional BIOFach și VIVANES. 

 16,00 Vizitarea orasului Nurnberg

 19,00 Posibilitate de luarea cinei (individual)

 20,00 Sosire la locul de cazare

Vineri, 12 februarie 2016

 7,00 mic dejun (inclus)

 11,00 Vizita la o asociație de producători produse bio 

 13,00 Prânz (in regim individual)

 14,00 Plecare spre casă, sosire în cursul serii

Pret: 220 EUR/ persoana (transport, cazare și mic dejun inclus)

Termene de inscriere si plata: data de 2 februarie, 2016 
Date de contact pentru inscriere:   
office@afbh.ro,  
radusilaghi@afbh.ro
Tel: 0752002081 – Ingrid Kiraly
        0751263132 – Radu Silaghi
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