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ПРЕДМЕТ: Посјета сајму пластике PLAST EURASIA  
                    у Истанбулу, Турска 
 
Поштовани, 
 

Као што Вам је познато, Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са 
туристичком агенцијом „Адонис“, организује посјету сајмовима у Турској.  

Овај пут смо обавијештени о одржавању 27. Међународног сajма пластике 
PLAST EURASIA, који ће бити одржан у периоду од 06 – 09.12.2017. године у 
Истанбулу. Више информација о овом сајму је доступно на веб сајту: 
http://plasteurasia.com/en/scope-of-the-fair. 

Посјетиоци сајма ће имати прилику да виде: мaшинe зa плaстику, плaстичне 
прoфиле, кaлупе, мaшинe зa бризгaњe плaстикe,флeксo штaмпaрске мaшине, 
кoнтрoлну oпрeму, oтпoрнике, сeнзoре, индикaтoре, испитну oпрeму за плaстику, 
eлeктрoнскe вaгe,стaтичку oпрeму, хeмикaлиje и мaтeриjaле, индустриjску плaстику, 
бojе, ПВЦ aдитиве, гумeнe aдитиве, инжињeринг пoлимeре, ПВЦ jeдињeњa, мaстилa, 
пoлипрoпилeне, пoлиeтилeне, пoлиoлeфине, пигмeнте, рaствaрaче, мaшинe зa лим и 
зa ливeњe мeтaлa, цијeви зa климaтизaциjу, хидрaуличне цилиндре, пумпe, 
вaздушне кoмпрeсoре, кaлупе зa плaстику и свe врстe кaлупa, тeхнoлoгиjу зa 
рeциклaжу плaстикe, мaшинe зa дрoбљeњe плaстикe, мaшинe зa aглoмeрaциjу, 
мaшинe зa сeчeњe грaнула, систeме зa филтрирaњe плaстикe, сoфтвeре, миксeре, 
кoдирaњe, брeндирaњe, итд.  

У складу са правилима и условма агенције и организатора сајма, 
обавјештавамо Вас да сајам у овом аранжману, могу посјетити максимално два 
представника једне компаније, а сајам је могуће посјетити у сљедећим терминима:  
06 – 08.12.2017. године или 07 – 09.12.2017. године. 

 Организатор покрива трошкове смјештаја са доручком за двије ноћи, улазак 
на сајам, трансфер од аеродрома до хотела и од хотела до сајма, а смјештај је у 
хотелима са 4* и 5*. Посјетилац има обавезу да плати своје путне трошкове до 
Истанбула а право учешћа имају само запослени у компанији. Такође, агенција врши 
и резервације авио карата према Вашим потребама.  

Уколико сте заинтересовани за посјету поменутом сајму, молимо Вас да 
попуните пријаву у прилогу и да је доставите до 22.11.2017. године на мејлове 
gordanas@komorars.ba и jelenat@komorars.ba.   

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.  
С поштовањем, 

                                                                                          ДИРЕКТОР ПКРС 
                                                                                                                                                                                          

др Драгица Ристић с.р. 

Датум: 13.11.2017. 
Број протокола: 05-02-01-2143/17 
Контакт особа: Гордана Вишекруна 
Сектор: Центар за економске односе са 
иностранством и промоцију  
Телефон: 051 222 986 
Мејл: gordanas@komorars.ba    
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