


Perioada: 17-19 Martie 2023
Complexul Expozițional ROMEXPO
Blv. Mărăști, nr. 65-67, București

PAVILIONUL B1(interior)

Aleea 
Negustorilor(exterior)

Program vizitare:
Vineri - Duminică: 10.00 – 18.00

Suprafața totală expoziție: > 12.000 mp

EDIȚIA 7



Cea mai titrată expoziție de pescuit, vânătoare,
ambarcațiuni și outdoor din România, la a șaptea
ediție, în condiții excepționale de siguranță.

• Reuniunea celor mai importanți producători
și distribuitori de echipamente specifice
pentru pescuit, vânătoare, ambarcațiuni,
articole sportive și outdoor.

• Workshop-uri de pescuit alături de pescari
titrați, prezentări canine și demonstrații de
șoimărit în fiecare zi expozițională, pe scena
amplasată în centrul pavilionului.

• Piscină special amenajată pentru testări de
spinning.

• Gala premiilor The Fishing & Hunting
Channel

• Tombolă cu premii excepționale

CONCEPT



Fishing & Hunting Expo vrea să-și mențină poziția celui
mai mare eveniment de profil din România, locul unde
se lansează și se testează noutățile absolute în materie
de produse și spațiul de unde pleacă toate trendurile
anului ce urmează.

Pentru pescari și nu numai avem:
• Echipamente, accesorii și îmbrăcăminte pentru

pescuit
• Bărci și motoare, caiace și alte tipuri de

ambarcaţiuni
• Asociaţii de pescari şi cluburi de pescuit sportiv
• Ghizi de pescuit
• Bălți, lacuri sau alte destinații de pescuit recreativ
• Pensiuni și conace turistice
• Produse alimentare cu specific pescăresc

PESCUIT



Fishing & Hunting Expo – o expoziție în adevăratul sens
al cuvântului, cu o zonă generoasă dedicată vânătorii, cu
participare internațională la cel mai înalt nivel și cu
patronajul instituțiilor abilitate din domeniu.

Vânătorilor și iubitorilor de natură le propunem:
• Articole și accesorii pentru vânătoare (armament,

muniţie, îmbrăcăminte etc)
• Asociaţii de vânători și ghizi de vânătoare
• Ateliere de taxidermie, expunere de trofee vânătorești
• Prezentări canine, demonstrații de șoimărit, cântece

vânătorești
• Domenii de vânătoare, safari sau alte destinații

externe și interne
• Pensiuni și conace turistice
• Degustări de produse alimentare cu specific

vânătoresc

VÂNĂTOARE



AMPLASAMENT ȘI TARIFE

IMPORTANT! Prețurile de mai sus sunt valabile cu condiția achitării unui avans de 50% din valoarea totală de închiriere a standului în
termen de 7 zile din momentul facturării, în caz contrar rezervarea standului se va pierde; restul de 50% va trebui achitat până la data 

de 20 februarie 2023. Vor fi luate în considerare numai contractele cu toate câmpurile completate. Respectarea termenilor contractuali
este obligatorie. Tarifele de mai sus nu conțin TVA și vor fi exprimate la cursul BNR din ziua emiterii facturilor.

F&H Expo are loc în cadrul ROMEXPO-PAVILION B1 pe o suprafață totală de peste 12,000 mp, spațiul de expunere
disponibil pentru standuri fiind de circa 6 000 mp.

Stand cu construcție inclusă
Early Booking - comandat până la 15.11.2022 – 60 EURO/mp
Preț standard - comandat după data de 16.11.2022- 66 EURO/mp
Construcția standurilor standard cu structura octanorm conține: pereți de contur (cu excepția laturilor libere), mochetă și în funcție de 
suprafață, 1- 3 mese, 2-8 scaune, priză, 1 branșament monofazat 2P+E 230V, 50 Hz (PI<=1,5 KW), 1 proiector led 20w la fiecare 4mp, coș
gunoi și pazie cu numele expozantului. Spațiul minim de închiriere este de 9m2 și INCLUDE AVIZAREA ROMEXPO

Stand fără construcție
Early Booking - comandat până la 15.11.2022 – 45 EURO/mp
Preț standard - comandat după data de 16.11.2022- 50 EURO/mp
Standul fără construcție include: mochetă, priză, 1 branșament monofazat 2P+E 230V, 50 Hz (PI<=1,5 KW). Toate celelalte suplimente
trebuie comandate separat. Spațiul minim de închiriere este de 9m2 și INCLUDE AVIZAREA ROMEXPO.

Spațiu exterior
Early Booking - comandat până la 15.11.2022 – 60 EURO/mp
Preț standard - comandat după data de 16.11.2022- 66 EURO/mp
Spațiul exterior include exclusiv chiria suprafeței, toate celelalte suplimente trebuie comandate separat. Spațiul minim de închiriere este de 
9m2 și INCLUDE AVIZAREA ROMEXPO.



EDIȚII ANTERIOARE



EDIȚII ANTERIOARE



TV: The Fishing and Hunting Channel (peste 1,000
spoturi publicitare), Digi 24, Digi Sport 1 & 2

RADIO: Digi FM, ProFM

OUTDOOR: backlit-uri, bannere, billboard-uri,
spoturi video pe ecrane LED în București și Ilfov

PRINT: Revista Vânătorul și Pescarul Român, Angling
International, Tackle Trade, TBD

ONLINE: site-ul F&H , site-ul expoziției , Facebook,
Google Ads, Instagram, alți parteneri.

PROMOVARE

Pachetul media este în curs de actualizare...

http://www.fishingandhuntingtv.com/ro
http://www.fishingandhuntingexpo.ro/


The Fishing & Hunting Channel este postul
outdoor numărul 1 în Europa Centrală și de Est, prezenți în
9 țări și în peste 15 milioane de locuințe.

Difuzăm știri din competiții și de la expoziții de
profil, emisiuni cu pescari și vânători profesioniști,
metodele și echipamentele pe care aceștia le folosesc,
aventuri gastronomice, emisiuni despre lacurile, râurile și
pădurile din întreaga lume.

Ne adresăm deopotrivă sportivilor profesioniști,
dar și celor amatori, familiilor sportive cu spirit de
competiție dezvoltat, amatoare de drumeții și aventuri, dar
și tuturor celor pasionați de animale și mai ales celor
respectuoși cu mediul înconjurător.

ORGANIZATOR: THE FISHING & HUNTING CHANNEL



Vă stăm la dispoziție (LUNI-VINERI, 10:00 - 17:00) pentru orice fel de solicitare, 
detalii despre expoziție sau rezervări la următoarele date de contact:

Bogdan Hodișan (Pescuit): +40743 507 997 
Anca Matiesc (Vânătoare, Food, Outdoor): +40745 204 444 

Dana Boboc (English): +40741 185 690 

Email: expo@fishingandhuntingtv.com 

Ernest Broșteanu nr.29, Sector 1 | București, RO-010527 
Călărașilor 15A | Oradea, RO-410195

Marketing/Media
0040-741-185 690

e-mail: marketing@fishingandhuntingtv.com

CONTACT
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