


- це: Понад 1308 учасників
з 17 країн у 2018 році

Число відвідувачів - 83 000, в числі
перші особи держави, керівництво АПК України,
топ-менеджери і фахівці підприємств АПК

Найефективніший спосіб виходу
на український аграрний ринок

2 форуми з питань інвестицій
та інновацій в АПК

55 науково-практичних
заходів

34 200 кв. м
виставкової площі

ПРО ВИСТАВКУ УЧАСНИКИ ВІДВІДУВАЧІ ПАРТНЕРИ КОНТАКТИ

Виставка «АГРО-2019» — найбільша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі, яка виступає
ефективною платформою для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок
в усіх сферах АПК України, діловим заходом, що відкрив можливості для співпраці з країнами–лідерами
світового аграрного сектору, а також унікальною нагодою для діалогу між приватним бізнесом і державою,
асоціаціями та іноземними представниками.
Особлива увага приділяється: новинкам сільськогосподарської техніки та устаткуванню, високопродуктивним
породам свійських тварин, сучасним агротехнологіям для всіх галузей сільського господарства.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ

V Спеціалізована виставка
іновацій в агробудівництві,

технологій і матеріалів

VIII Cпеціалізована виставка
автоматизації, управління,

GPS і GIS технологій

XIII Cпеціалізована виставка
рибного господарства

та рибальства

XII Спеціалізована виставка
альтернативних джерел

енергії

XVIII Cпеціалізована виставка
свійських тварин, ветеринарії
та товарів для тваринництва

XVI Національна виставка
конярства та кінного

спорту

VII Спеціалізована виставка
екологічно чистих продуктів

та технологій

VI Спеціалізована виставка
технологій вирощування,

захисту та збереження
рослин

РОСЛИННИЦТВО І АГРОХІМІЯ

III Спеціалізована виставка
техніки для транспортування

і зберігання сільсько-
господарської продукції

III Cпеціалізована виставка
комплексних рішень для

фермерських господарств
та приватних землевласників

IX Спеціалізована виставка
сільськогосподарської 

техніки, обладнання
та запасних частин

III Спеціалізована виставка
будівництва заміських будинків,
ландшафту, екоматеріалів та
енергоефективних технологій

Страви зі всього світу! 
На алеї світової кухні в межах виставки «АГРО-2019» –

страви Азії, Америки, Європи та Сходу.
А також шедеври національної традиційної кухні.

Унікальні заходи в рамках виставки “АГРО-2019”

Унікальна подія для агропромислового комплексу,
де кожен охочий отримав можливість взяти участь

у відкритих торгах та придбати тварин рідкісних порід.

Традиційний український ярмарок
товарів народного промислу.

Поєднує в собі автомобільну експозицію від найкращих
брендів, спеціально підготовлену трасу для тест-драйвів
кросоверів та позашляховиків та атмосферу справжнього

драйвового “кантрі”.
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СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ

ЗАКЛАДИ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ



















ПРО ВИСТАВКУ УЧАСНИКИ ВІДВІДУВАЧІ ПАРТНЕРИ КОНТАКТИ

POS - МАТЕРІАЛИ ВИСТАВКИ

Офіційний каталог виставки:
-  виходить тиражем - 1 300 примірників та є друкованим відображенням виставки, де кожен учасник подає інформацію про свою компанію;
-  повнокольорове, форматом 148 х 210 мм., 500 сторінок;
-  каталог розповсюджується серед учасників, спонсорів, партнерів виставки та на інформаційних стійках в павільйонах;
-  доставляється в департаменти Мінагрополітики України, дипломатичні представництва та інші державні установи.

Офіційний путівник виставки:
-  виходить тиражем  30 000 примірників; 
-  повнокольорове видання, форматом 410 х 490 мм;
-  розповсюджується серед відвідувачів та учасників на інформаційних стійках для орієнтації  на території  виставки; 
    За допомогою путівника можна знайти інформацію щодо місцезнаходження компанії.

Брендована рекламно-поліграфічна продукція виставки:
-  плакати  формату А2, А3 друкуються тиражем 1 000 примірників, розміщуються на рекламних площах в павільйонах виставки, в міському автотранспорті;
-  запрошення повнокольорові друкуються тиражем 120 000 примірників, розповсюджуються серед клієнтських баз організатора, адресна розсилка;
-  запрошення чорно-білі друкуються тиражем 540 000 примірників, безадресна розсилка по місту Києву;
-  VIP - запрошення повнокольорові друкуються тиражем 1 000 примірників, доставляються в профільні комітети Верховної Ради України, народним депутатам України,
    в органи виконавчої влади України, державним установам.
-  папки повнокольорові друкуються тиражем 1 500 примірників, розповсюджуються учасникам основних форумів виставки, департаменти Мінагрополітики;
-  пакети для інформаційних матеріалів повнокольорові друкуються тиражем 1 500 примірників, розповсюджуються учасникам основних форумів виставки,
    департаменти Мінагрополітики.
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