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Të Nderuar ,
Më lejoni që t’u informoj se Qendra Profesionale e Ndërmarrësis “PROFIT” organizon vizitën
afariste në panairin e risive të Bologna-ës në Itali.

SAIE 2016 , është emër e cila tregon shumë llojllojshmërinë, kualitetin dhe se mund
të takohen edhe në një vend :
Strukturat nga druri, Laminat dhe strukturat pasuese të drurit, Substancat dhe llapet për
mbrojtën e drurit dhe komplet gama pasuese mbrojtës, Materialet nga Gjeo-tekstili-t,Gjeded-paisje
dhe know-how, Hardwerët,të ariturat në fushë Arkitekturiale dhe aplikimet me metodat e
fundit,Display-a 3D (Softwer’s & Harfwer’s),Softuerët e dizajnit dhe projektime, IT SistemetKompanitë shërbyese dhe pajisjet, CAD CAM dhe CIM aplikacionet, Prodhimet term-o-akustike
izoluese, Kulmi dhe veshja e jashtme, Tjegullat dhe tullat termale, Sistemet e ndërtimit si dhe
komponentët dhe nën-komponentët, Cementi dhe gjitha llojet ekzistuese si dhe mundësia për
certifikim, Strukturat e pre-fabrikuara Materialet dhe elementet, Instalimet e Njgjyrosjës, Gipsi dhe
gëlqerja-Materialet dhe elementet pasuese, Makineria për ndërtim si pajisje dhe teknologji e tyre me
veglat e dorës, Pajisjet Elektrike të të gjitha llojeve, Kablat dhe plakat e Tabelat metalta shufrat dhe
ormanët e instalimit elektrik, Asfaltimi dhe makinat e ndërtimit - Vogël - Mesëm dhe super
sofistikuara të Lartë, Gjeneratorët e dritës dhe elementet pasuese dhe pompat, ndriqimi, Ngjitës dhe
rrëshirë, Sistemet e nxehjes për dhe nër-dysheme dhe ftohjes, Sistemet e ajrosjes qendrore
(nxemje/ftohje),Makineri për punë civile inxhinierie, Për tunele dhe punë në nëntokësore,
Instrumentet Teknike dhe testimi i tyre, pajisjet për kontroll dhe matje dhe punë gjeo-deiste,
Ekspozita e mjeteve dhe sistemeve si dhe shumë lëmit të tjera të ndërlidhura me këto lëmi e cila
shërben për konstruktim dhe ndërtimtari.

URDHËRONI NA VIZITONI: http://www.saie.bolognafiere.it/en/
Panairi fillon më: 19 – 10 – 2016 përfundon me 22 – 10 – 2016
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