
Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la  
 

EzotericFest Timişoara    ediţia XXV-a 09–11 Decembrie 2022 
Expoziţie cu Vânzare, Conferinţe, Workshop, Demonstraţii, Muzică, Videoproiecţii  

 

PROMOVAREA DE PRODUSE ŞI SERVICII PENTRU O VIAŢĂ MAI SĂNĂTOASĂ 
 

festival pentru o minte liniştită, un suflet şi un corp plin de energie  

sub motto-ul “CUNOAŞTERE - SĂNĂTATE – ARMONIE”  
 

Târg de Produse Bio şi Terapii Alternative Naturiste  
 

organizat de Expo Timişoara Internaţional in parteneriat cu Camera de Comert 
Industrie si Agricultura Timis 

la Centrul Regional de Afaceri al  Camerei de Comert Timis ,blv.Eroilor de la Tisa,nr.22 
 

cabinetele, asociaţiile, terapeuţii... vor oferi la standuri diverse 
servicii, consultanţe specifice tematicii şi terapiilor complementare 
promovate:  

--- bioenergoterapie, reiki, magnetoterapie, acupunctură, homeopatia, fitoterapia, 
macrobiotică, energie orgonică, nutriţie, ayurveda, aromoterapie, cristaloterapie, 
fotografierea aurei, fitness, iridiologie, fizioterapie, presopunctură, cosmetică, medicină 
populară, psihoterapie, sacroterapie 
diagnostic, evaluare şi tratament cu aparatură de biorezonanţă magnetică, modulatorii bio-
fito-dinamici, măsurări pentru evaluarea nivelului sistemului imunitar cu scanner-ul bio-
photonic şi dezintoxicarea organismului, echilibrare energetică, masaj specializat, alchimie, 
terapii holistice  
--- consultaţii astrologie, horoscop natal-karmic, feng shui, tarot, clarvedere, yoga, 
alimentaţie naturală şi vegetariană, kabală, numerologie, reflexoterapie, tehnică radiantă, 
medicină cuantică 

 

*** PROGRAMUL expoziţiei este zilnic între orele 10.00 – 20.00 iar conferinţele încep la ora 11.00.  
 Deschiderea oficială este programată la ora 11.00   
  

PARTICIPAREA ÎN EXPOZIŢIE se face prin achitarea taxei de închiriere a standului, a taxei de 
înscriere,şi completarea formularului de participare.  
 

***ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONFERINŢE, workshop, demonstraţii, ambient, muzică, dans, etc. este 
gratuită, pentru firmele inscrise cu stand, în limita locurilor disponibile. 
 

Până în 30 noiembrie 2022 vor avea loc înscrierile pentru expozitie,conferinţe, demonstraţii, apoi se va definitiva 
şi mediatiza programul.  

Vă aşteptăm să participaţi la acest eveniment în calitate de expozant, conferenţiar, sau vizitator. 
 

Enumerăm din produsele specifice care se pot regăsi la Standurile Expoziţiei cu Vânzare: 
Cărţi  Aparatură Biorezonanţă Cosmetice Naturale Astrograme Sucuri  Produse Bio  
Reviste  Aparatură pentru Masaj Extracte Naturale Artizanat Suveniruri Produse Apicole  
Cristale  Alimentaţie Naturală Pietre Semipreţioase Bijuterii  Ceramică Podoabe Exotice  
Ceaiuri  Textile, Îmbrăcăminte Unguente din Plante CD, DVD-uri Sculptură Farmaceutice  
Minerale Dispozitive Orgonice Tălpici Magnetici  Flori de Mină Amulete  Detoxifiante  
Beţişoare Produse Aromoterapie Uleiuri de Plante  Pendule  Mandale Brăţări Magnetice 
Arome  Produse Feng Shui Suplimente Nutritive Condimente Parfumuri Obiecte Religioase  
 

DATE CONTACT (înscrieri, rezervări, contracte, formulare şi alte informaţii):  
SC ExpoTimisoara International:   www.expotimisoara.ro   e-mail: expotimisoara@gmail.com   www.ezotericfesttimisoara.ro 

Persoane contact:  Culea Aurora tel:  0741 700 153 manager proiect  
                                Culea Vladimir tel: 0741 700 148 


