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EXPO FUNERARE –
Evenimentul dedicat industriei funerare!

ROMEXPO organizează între 31 mai și 3 iunie EXPO FUNERARE,
singurul eveniment din România care prezintă serviciile profesionale din
industria funerară.

Salonul de servicii funerare aduce în atenţie, totodată, și ritualurile ultimului
moment din cursul firesc al vieţii fiecăruia.

În scopul stabilirii unor relaţii parteneriale și de afaceri, la eveniment sunt
asteptaţi profesioniştii din industrie, managerii de case funerare și toţi
specialiștii care sunt interesaţi de noutăţile din domeniu.

EXPO FUNERARE cuprinde, pe lângă segmentul expoziţional, și pe cel al
evenimentelor conexe, seminarii, conferinţe, prezentări despre produse și
servicii de care sunt interesaţi atât cei care lucrează în aceasta industrie, cât
și publicul larg.

Salonul a ajuns la cea de-a doua ediţie și ne dorim să se prezinte ca un
eveniment de referinţă pentru industria funerară din România.

Le doresc tuturor companiilor expozante afaceri profitabile și succes în
stabilirea unor relaţii comerciale de durată!

Mihai COSTRIȘ
Director General ROMEXPO S.A.



FUNERAL EXPO –
The event dedicated to the funeral industry!

ROMEXPO organizes, between the 31st of May and the 3rd of June,
FUNERAL EXPO, the only event in Romania that presents the professional
services of the funeral industry.

The funeral services event also brings into attention the rituals of the last
moment of the natural course of everybody’s life.

In order to establish partnerships and business relationships, the professionals,
the funeral managers and all those who are interested in industry news are
expected at the event.

FUNERAL EXPO includes, besides the exhibition, the event, seminars,
conferences, presentations about products and services that are interested both
for the industry professionals, and for the general public.

The salon reached its second edition and we want to present it as a reference
event for the Romanian funerary industry.

I wish all exhibiting companies success in establishing lasting business
relationships!

Mihai COSTRIȘ
General Manager of ROMEXPO S.A

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018



CUPRINS • CONTENTS

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018

Programul expoziţional 2018
2018 Fairs and Exhibitions Program

Pag.
2

Organizator; Servicii generale
Organizer; General services

Pag.
5

Profilul participanţilor
Participants’ profile

Pag.
9

Lista alfabetică a participanţilor
Alphabetical list of exhibitors

Pag.
13

Index pe domenii
List of exhibitors according to the main activity

Pag.
21

Manifestări conexe
Side events

Pag.
25

1



2



3



EXPO FUNERARE

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018

Program vizitare • Visiting Program
31.05 – 02.06.2018: 1000 - 1800

03.06.2018: 1000 - 1600

Pavilionul B1 Hall
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ORGANIZATOR
SERVICII GENERALE

GENERAL SERVICES
ORGANIZER



Salonul pentru servicii funerare, EXPO
FUNERARE, este organizat de ROMEXPO SA și
se desfășoară în perioada 31 mai – 03 iunie 2018.

SERVICII
OFERITE EXPOZANŢILOR

Construcţie standuri
ROMEXPO oferă clienţilor săi atât standuri
standard, cât și standuri personalizate, care
pot corespunde celor mai exigente cerinţe.
Pornind de la principiul că orice idee a
clientului poate fi transpusă în realitate,
ROMEXPO execută standuri expoziţionale
de orice complexitate, dispunând de toate
facilităţile și dotările necesare
e-mail: proiectare@romexpo.ro

Promovare
• publicitate prin intermediul tipăriturilor

ROMEXPO (catalogul oficial al
târgului, ghidul vizitatorului, afișe,
mape, broșuri, pliante, volete);

• publicitate online - afișare de materiale
publicitare (bannere web, logo-uri) pe
site-urile ROMEXPO;

• afișare bannere, panouri, mesh-uri,
mascote, platforme mobile exterioare pe
perioada desfășurării unei expoziţii sau
pe orice perioadă solicitată de client;

• difuzarea de spoturi publicitare și
anunţuri prin intermediul staţiei radio
locale;

• distribuţie de flyere
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Centru de presă
• oferă acreditări jurnaliștilor
• organizează conferinţe de presă
• furnizează comunicate de presă și

informaţii referitoare la evenimentele
expoziţionale organizate de ROMEXPO

EXPO FUNERARE – The exhibition of
funeral products and services, is organized by
ROMEXPO S.A. and takes place between the
31st of May – 3rd of June, 2018.

SERVICES
OFFERED TO EXHIBITORS

Stand construction
ROMEXPO is convinced that any idea of its
clients can be transformed into reality, so it
offers and designs exhibition stands made of
all available materials, regardless of their
complexity, with all the necessary facilities
and endowments.

e-mail: proiectare@romexpo.ro

Promotion
• advertising through printed materials

issued by ROMEXPO (fair catalogues,
visitor's guide, posters, leaflets,
brochures, flyers etc).

• online advertising - web banners, logo
etc. display on ROMEXPO website

• banners, panels, mesh, banners,
mascots, mobile outdoor platforms etc.
displayed during one or several
exhibitions, or for the whole year;

• broadcast of radio commercials and ads
at its local radio station;

• flyer distribution
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Press Center
• Accreditation to journalists
• Press conferences
• Press release and information regarding

the exhibitions organized by
ROMEXPO
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• pune la dispoziţia jurnaliștilor
echipamente tehnice care să le permită
prelucrarea și transmiterea în redacţie a
materialelor realizate în cadrul
manifestărilor expoziţionale

e-mail: pr@romexpo.ro

Punct info
Punctul info este amplasat în pavilionul B3 și
oferă informaţii despre expozanţi, produsele
expuse, evenimentele și programul de
manifestări conexe, organizate în cadrul
fiecărei expoziţii.

Catering/restaurant
În cadrul Centrului Expoziţional ROMEXPO
sunt amplasate restaurante, terase și puncte
volante de alimentaţie publică. Acestea oferă
expozanţilor și vizitatorilor meniuri
diversificate.
Street Food-truck, Aleea Principală

Închiriere
pavilioane mobile
ROMEXPO deţine o infrastructură mobilă de
expunere tip pavilion – cort, modernă și foarte
funcţională. Suprafeţele de expunere sunt
cuprinse între 500-1500 mp.
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Transport
ROMEXPO facilitează contactul cu
prestatorii de transport mărfuri
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Manipulare
Serviciile de manipulare sunt oferite, contra
cost, în exclusivitate de ROMEXPO S.A.
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

• technical equipment that helps
journalists to process and transfer their
materials to the editorial office, during
the fair

e-mail: pr@romexpo.ro

Info point
The info point is placed in the pavilion B3
and offer information about the exhibitors,
exhibits, main and additional events,
organized at each fair.

Catering/restaurant
Within ROMEXPO perimeters, you'll find
restaurants, open air terraces and kiosks that
offer varied meals to the fair's visitors/
participants.

Street Food-Truck, The Main Alley

Renting
mobile pavilions
ROMEXPO holds highly modern and
functional mobile exhibition pavilions – or
tents, between 500-1500 sqm, that you can
use up.
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Transport
ROMEXPO helps you establish contact with
wares transporting companies
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Handling
Handling services are offered exclusively by
ROMEXPO S.A. for a certain fee.
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018

7



CENTRUL DE CONGRESE
ȘI CONFERINŢE ROMEXPO

Centrul de Congrese și Conferinţe
ROMEXPO oferă tuturor solicitanţilor spaţii
pentru organizarea de congrese, conferinţe,
simpozioane, întâlniri ale oamenilor de
afaceri, work-shop-uri, mese rotunde, runde
de tratative, cocktail-uri, recepţii, diverse
spectacole și parade ale modei.
În componenţa Centrului de Congrese și
Conferinţe ROMEXPO se află săli de
conferinţe cu capacităţi între 40 - 700 de
locuri:

SALA MADGEARU – 75 de locuri
SALA TITULESCU – 75 de locuri
SALA EMINESCU – 460 de locuri
SALA SADOVEANU – 80 de locuri
SALA CUPOLA – 100 de locuri
SALA IORGA – 180 de locuri
SALA BĂLCESCU – 150 de locuri
PAVILION H3 (4 săli) – 160 de locuri
(40 locuri/sală)
CENTRUL DE PRESĂ – 50 de locuri
• Capacitate totală – 1690 de locuri
• Dotări tehnice audio-video
• Parking

PERMISELE DE INTRARE

ROMEXPO S.A. acordă gratuit expozanţilor
ecusoane pentru acces permanent.
Ecusoanele au valabilitate pe perioada
construcţiei și amenajării standurilor, în
timpul desfășurării târgului și după
închiderea acestuia (pe perioada de
demontare / dezafectare a standurilor).
În Centrul Expoziţional ROMEXPO,
accesul expozanţilor cu mijloace auto se
realizează pe bază de card de acces.

ROMEXPO CONGRESS
AND CONFERENCE CENTRE

ROMEXPO Congress and Conference
Centre offers up-to-date areas for congresses,
conferences, symposia, business meetings,
workshops, round tables, negotiations,
cocktail-parties, banquets, shows and fashion
shows to any applicant.
Located on the premises of ROMEXPO
Exhibition Centre, the Congress and
Conference Centre offers you designated
areas for meetings. ROMEXPO Conference
Centre consists of conference halls that have
40 - 700 seats:

MADGEARU HALL – 75 seats
TITULESCU HALL – 75 seats
EMINESCU HALL – 460 seats
SADOVEANU HALL – 80 seats
CENTRAL PAVILION HALL – 100 seats
IORGA HALL – 180 seats
BĂLCESCU HALL – 150 seats
H3 HALL (4 HALLS) – 160 seats
(40 seats/hall)
PRESS CENTER HALL – 50 seats
• Total capacity - 1690 seats
• Audio-video equipment
• Parking

ADMISSION CARDS

ROMEXPO S.A. issues free-of-charge
admission badges to exhibitors.
Admission badges are valid during the stand
building and decommissioning and on
exhibition days. Motor vehicle access on the
grounds of ROMEXPO Exhibitions Centre is
allowed on the basis of parking tickets.

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018
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PROFILUL PARTICIPANŢILOR

PARTICIPANTS’ PROFILE



1. Producători, importatori și distribuitori de articole funerare
1.1 Sicrie
1.2 Cavouri prefabricate
1.3 Urne mortuare
1.4 Socluri mortuare (simple sau gravate, de marmură, granit, ciment etc.)
1.5 Obiecte artistice din bronz: busturi, portrete etc.
1.6 Felinare și confecţii metalice pentru cimitire
1.7 Elemente specifice pentru morminte sau cimitire
1.8 Poze și rame din ceramică
1.9 Căptușeli pentru coșciuge
1.10 Artă funerară; candele, jerbe, aranjamente florale și ornamente specifice
1.11 Registre de condoleanţe

2. Specialiști în domeniul funerar
2.1 Constructori de camere funerare, crematorii, anexe, construcţii specifice
2.2 Produse și echipamente specifice de igienă și îmbălsămare
2.3 Echipamente specifice pentru crematoriu și morgă
2.4 Veșminte profesionale și de ceremonii
2.5 Arhitectură, amenajări interioare specifice
2.6 Mijloace de transport specifice
2.7 Constructori de caroserii specifice
2.8 Echipamente specifice de securitate
2.9 Echipamente și produse de igienă, întreţinere, conservare și estetică, îmbălsămare
2.10 Tipărituri specifice
2.11 Mobilier specific pentru magazinele de articole funerare și case funerare
2.12 Antreprenori de pompe funebre

3. Administrare cimitire
3.1 Dezvoltatori / administratori cimitire, capele, crematorii
3.2 Echipamente computerizate pentru gestionarea cimitirelor
3.3 Artă monumentală și decorativă
3.4 Creaţii artistice, bolţi
3.5 Pietrari și utilaje
3.6 Marmură și granit
3.7 Utilaje specifice pentru întreţinerea și salubrizarea cimitirelor
3.8 Utilaje și echipamente specifice pentru excavaţii

4. Prestatori de servicii complementare în domeniul funerar
4.1 Design-ul și managementul cimitirelor
4.2 Asociaţii profesionale, organizaţii și instituţii specifice
4.3 Asociaţii de caritate / instituţii de binefacere
4.4 Bănci / credite și economii specifice
4.5 Asigurări de viaţă
4.6 Servicii de transport
4.7 Servicii juridice
4.8 Presă de specialitate
4.9 Formare profesională specifică

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018
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1. Funerary articles and equipment (producers, importers, wholesalers)
1.1 Coffins
1.2 Prefabricated repositories
1.3 Funerary urns
1.4 Mortuary stands (simple or engraved, in marble, granite, cement, etc.)
1.5 Artistic objects in bronze: busts, portraits, etc.
1.6 Lanterns and ironwork for cemetery
1.7 Specific elements for tombs or cemetery
1.8 Ceramic pictures and frames
1.9 Linings for coffins
1.10 Funeral art; candles, wreaths, floral arrangement and specific ornaments
1.11 Condolence books

2. Specialists in funeral services
2.1 Constructors of funeral rooms, crematories, extensions, specific constructions
2.2 Specific products and equipment for the hygiene and embalmment
2.3 Specific equipment for the crematory and the morgue
2.4 Professional and ceremonial clothing
2.5 Architecture, interior design
2.6 Funeral vehicles
2.7 Construction and car designers
2.8 Specific security equipment
2.9 Equipment and products for hygiene, maintenance, conservation and aesthetics,

embalming
2.10 Specialized printing
2.11 Specific furniture for the funeral stores & funeral homes
2.12 Undertakers

3. Cemeteries administration
3.1 Developers/administrators of cemeteries, chapels, crematories
3.2 Cemetery management software
3.3 Monumental and decorative art
3.4 Artistic creations, arches
3.5 The stone trades and equipment
3.6 Marble and granite
3.7 Specific machines for the maintenance and cleaning of cemeteries
3.8 Excavations work equipment

4. Complementary funeral services
4.1 The design and management of cemeteries
4.2 Professional association, specific organizations and institutions
4.3 Charity associations / charitable institutions
4.4 Banking / credits and specific savings
4.5 Life insurances
4.6 Transport services
4.7 Legal services
4.8 Professional press
4.9 Specific professional training

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018
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AROMA PRODCOM
Pavilion B1, stand C2

Str. Livezilor nr. 32
077145 Pantelimon, Ilfov – România
Mobil: 0040 745 015494
E-mail: aromaprodcom@gmail.com
Website: www.monumentele-funerare.ro

� Monumente funerare
� Funeral monuments

ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ TURISMVERDE
Pavilion B1, stand C8

Str. Gârlei nr. 81, Corp D (Univ. Bioterra); sector 1
013722 București – România
Telefon/Fax: 0040 21 4906129
Mobil: 0040 752 644724
E-mail: turismverde@gmail.com
Website: www.turismverde.ro, www.greentourism.ro

� Asociaţia Ecologică pentru un turism verde este o organizaţie cu activitate de peste 10
ani, cu acţiuni concrete atât în plan naţional, cât și internaţional pentru dezvoltarea
durabilă a turismului și domeniile cu care acesta se intersectează.
Iniţiază, în mod creativ și totodată inovativ acţiuni, în majoritate de pionierat, în multe
domenii conexe turismului, inclusiv al aceluia (delicat) dedicat unui eveniment de
final în cursul firesc al vieţii omului.
În cadrul conceptului „ecoFUNerare”, aduce în atenţie o nouă abordare cu optimism
a „ultimei călătorii” și prin prisma sustenabilităţii ce poate să ofere motivaţii serioase
pentru o schimbare, în special având ca inspiraţie vechi tradiţii românești.
Printr-o abordare eco-verde și veselă a unui subiect de multe ori tabu, propune
păstrarea în materie a memoriei celor trecuţi în nefiinţă, într-un mod inedit și totodată
sustenabil pentru planetă.
E-mail: turismverde@gmail.com

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018
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CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TACCIR Business CenterB-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3030982 București - RomâniaTel: (+40) 21319.00.93Fax: (+40) 21319.00.92E-mail: ccir@ccir.roWebsite: www.ccir.ro, www.snia.ro, www.tnf.roFacebook: @ccir.romania
� Camera de Comerţ și Industrie a României (CCIR), alături de Camerele de Comerţ și

Industrie Judeţene, Camerele de Comerţ și Industrie Bilaterale și cele mai reprezentative
structuri asociative la nivel naţional, reprezintă în mod unitar toate sectoarele economice
ale României. Reţeaua Camerelor de Comerţ și Industrie dispune de cea mai extinsă
reprezentare la nivelul României, în fiecare judeţ al ţării funcţionând o Cameră de Comerţ
și Industrie.
Camera de Comerţ şi Industrie a României se poziţionează drept un factor de moderaţie
între decidentul politic şi mediul privat, fiind pe deplin angajată în conturarea politicilor
publice. Infrastructura de afaceri a reţelei Camerelor de Comerţ și Industrie din România
are un potenţial deosebit, în special pentru asigurarea cadrului optim de dezbatere a unor
teme importante pentru oamenii de afaceri precum antreprenoriatul, competitivitatea,
susţinerea capitalului autohton şi atragerea investiţiilor străine.
Avem o afiliere puternică la nivel internaţional, prin apartenenţa la Camera de Comerţ
Internaţională (ICC), World Chambers Network (WCN), Asociaţia Camerelor de Comerţ
și Industrie Europene (EUROCHAMBRES), Grupul de Lucru Business 20 (B20), de pe
lângă G20. Reţeaua Camerelor de Comerţ și Industrie din România este parte a unei reţele
camerale mondiale, care reuneşte peste 12.000 de organisme camerale din toată lumea.
Activitatea camerală se desfășoară după principiile integrităţii, transparenţei și
conformităţii, CCIR adoptând Codul de Etică şi de Integritate al Camerei de Comerţ și
Industrie a României și Codul de Etică al organelor de conducere alese ale Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, documente ce promovează o cultură bazată pe respingerea
tuturor formelor de corupţie în relaţiile cu sectorul public şi privat.
CCIR oferă comunităţii de afaceri servicii și soluţii pentru dezvoltarea și promovarea
afacerii:• Sistemul Naţional de Informaţii de Afaceri – www.snia.ro• Arhiva Electronică de Garanţii Reale Imobiliare – AEGRM• ChamberTrust• Risc Partener – www.riscpartener.ro• Reprezentare și advocacy• Asistenţă și consultanţă în accesarea și implementarea proiectelor cu finanţare UE șiNON-UE• Studii, statistici și analize• Organizare de evenimente la nivel naţional și internaţional• Închiriere spaţii și săli de conferinţă - CCIR Business Center• Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industriea României – www.arbitration.ccir.ro
Servicii unice la nivel naţional• Promovare internaţională• Avizarea existenţei cazului de forţă majoră• Emiterea certificatelor de origine• Emiterea carnetelor ATA• Avizarea de certificate pentru comerţul internaţional• Comitetul Naţional ICC România

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018
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THE CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY OF ROMANIA
TOGETHER FOR YOUR BUSINESS
� The Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR), along with the County

Chambers of Commerce and Industry, the Bilateral Chambers of Commerce and Industry
and the most representative associative structures nationally, represents uniformly all the
economic sectors of Romania. The network of Chambers of Commerce and Industry
disposes of the most extensive representation in Romania, in every county of the country
functioning a Chamber of Commerce and Industry.
The Chamber of Commerce and Industry of Romania is positioned as a factor of
moderation between the political decision-maker and the private environment, being fully
committed to shaping public policies. The business infrastructure possessed by the
network of Chambers of Commerce and Industry from Romania has a great potential,
especially for ensuring an optimum debate frame of important issues for the business
people such as entrepreneurship, competitiveness, supporting the domestic capital and
attracting foreign investments.
We have a strong affiliation internationally, by belonging to the International Chamber of
Commerce (ICC), World Chambers Network (WCN), Eurochambres, the B20
International Business Group as an integral part of the G20 engagement group. The
network of Chambers of Commerce and Industry from Romania is part of a global
chamber network which reunites over 12.000 chamber bodies worldwide.
The chamber activity develops after the principles of integrity, transparence and
conformity, CCIR adopting the Ethics and Integrity Code of the Chamber of Commerce
and Industry of Romania and the Ethics Code of the elected management bodies of the
Chamber of Commerce and Industry of Romania, documents which promote a culture
based on rejecting all corruption forms in the relations with the public and private sector.
CCIR provides services and solutions for the development and promotion of
business:

• National Business Information System – www.snia.ro
• Electronic Archive for Security Interests in Movable Property – AEGRM
• ChamberTrust
• Risc Partener – www.riscpartener.ro
• Representation and advocacy
• Advice and assistance in accessing and implementing projects financed by EU and
non-EU
• Studies, statistics and analysis
• Organization of national and international events
• Space rental and conference rooms - CCIR Business Center
• Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce
and Industry of Romania – www.arbitration.ccir.ro

Unique services nationally
• International Promotion
• Notification of the existence of force majeure
• Issuing certificates of origin
• Issuance of ATA Carnets
• Endorsement of certificates for international trade
• ICC Romania National Committee

EXPO FUNERARE 31.05 – 03.06.2018
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CHRISTIAN COMPANY
I.I. NECHITA R. CRISTIAN

Pavilion B1, stand C14-C15

Str. Frunzei nr. 1
Galaţi – România
Mobil: 0040 747 205205
E-mail: funeraregalati@gmail.com
Website: www.christiancompany.ro

� Servicii funerare
� Funeral services

CONSILIUL DIRECTORILOR
DIN SERVICII FUNERARE

Pavilion B1, stand C7

Str. Cezar Bolliac nr. 66
București – România
Mobil: 0040 744 689478
E-mail: office@cndsf.ro
Website: www.cndsf.ro
Co-expozanţi/Co-exhibitors:
AGRINIO FUNEBRE
� Mijloace de transport specifice
AUTOVEHICULE SPECIALE URCIUOLI BUESCU SRL
� Autovehicule asistenţă funerară
COBALT
� Aparatură tanatoriu

Up Service DESPĂGUBIRI
Pavilion B1, stand C1

Str. Eugeniu de Savoya
Timișoara, Timiș – România
Mobil: 0040 721 398349
E-mail: upserviceoffice@gmail.com

� UP Service Despăgubiri gestionează pe întreg teritoriul Europei exclusiv dosare de
obţinere de daune – interese în caz de deces, vătămare corporală gravă și este
specializată în asistenţă gratuită pentru rudele victimelor din accidente rutiere și
accidente de muncă
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DINASTIA LUX
Pavilion B1, stand C6

Pitești, Argeș – România
Mobil: 0040 731 511400
E-mail: dinastialux@yahoo.com

� Mașină funerară și cameră ardente

GĂIȘTEANU RETAIL SERVICES SRL
Pavilion B1, stand C3-C4

Str. Ion Minulescu, bl. A12, sc. A, et. 1, ap. 6
110314 Pitești, Argeș – România
Mobil: 0040 745 820768
E-mail: grsholding@yahoo.com
Website: www.grsholding.ro

� GRS, producător felinare funerare metalice și distribuitor accesorii din alabastru, cu
livrare proprie în ţară

� GRS funeral lanterns manufacturer and alabaster accessories distributor, own delivery
in the country

INCH-FRIGO Ltd.
Pavilion B1, stand C12

2 Gen. Kotousov str.
4027 Plovdiv – Bulgaria
Fax: 00359 32 940475
Mobil: 00359 885 145303
E-mail: osiris@inch-frigo.com
Website: www.bodystorer.com/ro

� Portable mortuary re-frigerator for deceased. Refrigerator storage of deceased
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INDEX PE DOMENII

LIST OF EXHIBITORS
ACCORDING TO THE MAIN ACTIVITY



EXPO FUNERARE
FIRMA PAV. STAND
AROMA PRODCOM SRL.................................................................B1................C2
GAISTEANU RETAIL SERVICES SRL...........................................B1................C3-C4

1. Producători, importatori și distribuitori de articole funerare /
Funerary articles and equipment (producers, importers, wholesalers)

FIRMA PAV. STAND
CHRISTIAN COMPANY-I.I.NECHITA R. CRISTIAN....................B1................C14-C15

2. Specialiști în domeniul funerar / Specialists in funeral services

FIRMA PAV. STAND
CONSILIUL DIRECTORILOR DIN SERVICII FUNERARE ............B1................C7

2.1 Constructori de camere funerare, crematorii, anexe, construcţii specifice /
Constructors of funeral rooms, crematories, extensions, specific constructions

FIRMA PAV. STAND
DINASTIA LUX SRL ........................................................................B1................C6

2.3 Echipamente specifice pentru crematoriu și morgă /
Specific equipment for the crematory and the morgue

FIRMA PAV. STAND
INCH-FRIGO Ltd...............................................................................B1................C12

2.6 Mijloace de transport specifice / Funeral vehicles

FIRMA PAV. STAND
AGRINIO FUNEBRE ........................................................................B1................C7
AUTOVEHICULE SPECIALE URCIUOLI BUESCU.....................B1................C7
DINASTIA LUX SRL ........................................................................B1................C6

2.9 Echipamente și produse de igienă, întreţinere, conservare și estetică, îmbălsămare /
Equipment and products for hygiene, maintenance, conservation and aesthetics, embalming

FIRMA PAV. STAND
COBALT.............................................................................................B1................C7
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4. Prestatori de servicii complementare în domeniul funerar / Complementary funeral services

FIRMA PAV. STAND
Up Service DESPAGUBIRI ...............................................................B1................C1

4.7 Servicii juridice / Legal services

FIRMA PAV. STAND
Up Service DESPAGUBIRI ...............................................................B1................C1

4.8 Presă de specialitate / Professional press

FIRMA PAV. STAND
ASOCIATIA ECOLOGICA TURISM VERDE .................................B1................C8
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Prezentul “Index pe domenii” este realizat în conformitate cu domeniile tematice
codificate completate de firmele expozante în anexa F2, firme înscrise și
amplasate până la data de 18 mai 2018.
The present “Branches index” complies with the encoded theme branches that
the exhibiting companies have filled out in the F2 annex, companies registered
and placed until the 18th of May 2018.
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