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Η Agrotica στον καιρό
της πανδηµίας
Η φετινή έκθεση θα επικεντρωθεί στη
δυναµική που έχει παρουσιάσει ο
πρωτογενής τοµέας, ανταποκρινόµενος
αποτελεσµατικά στις προκλήσεις της
πανδηµίας, στα Σχέδια Βελτίωσης που
αλλάζουν το «πρόσωπο» της γεωργίας
και στις τελευταίες καινοτοµίες στο
αγροτικό πεδίο.

Λίγα Λόγια
για την Έκθεση
Η µεγαλύτερη εξειδικευµένη
έκθεση στον τοµέα των
γεωργικών µηχανηµάτων!
Οι πόρτες της Agrotica άνοιξαν για
πρώτη φορά το 1985 και από τότε
κάθε διοργάνωση προσελκύει
χιλιάδες κόσµου που θέλει να
ενηµερωθεί για τις νέες τάσεις και
την παγκόσµια τεχνολογία σε όλο το
φάσµα της αγροτικής
επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για
τη µεγαλύτερη εξειδικευµένη
έκθεση στον τοµέα των γεωργικών
µηχανηµάτων εξοπλισµού και
εφοδίων των Βαλκανίων και της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και µία
από τις πέντε σηµαντικότερες
εκθεσιακές διοργανώσεις του
πρωτογενούς τοµέα στην Ευρώπη.

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη
Η 29η Agrotica θα δώσει το δυναµικό παλµό της στην πόλη της
Θεσσαλονίκης από τις 20 έως και τις 23 Οκτωβρίου 2022 στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αναµένεται να γίνει για
ακόµη µια χρονιά σηµείο αναφοράς του γεωργικού κλάδου και
κοµβικό σηµείο συνάντησης για τη δικτύωση των εκθετών.
Παράλληλα, θα αποτελέσει πεδίο επιστηµονικής συζήτησης για τα
θέµατα του κλάδου µέσω του καθιερωµένου Πανελλήνιου
Συνεδρίου της και άλλων εκδηλώσεων. Η Έκθεση, όπως κάθε
χρόνο, θα τονώσει την τοπική οικονοµία και θα κινηθεί σε
ζωντανούς ρυθµούς δίνοντας φρέσκο αέρα στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλη συµµετοχή
από το εξωτερικό
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
ραγδαία αύξηση του αριθµού των
εκθετών και των εµπορικών
επισκεπτών από το εξωτερικό µε την
έκθεση να επικεντρώνεται στους
Hosted Buyers και τα B2B meetings
και να παρουσιάζει έναν έντονα
διεθνή χαρακτήρα.

Τριπλό ρεκόρ στην 28η Agrotica 2020
Η 28η Agrotica είναι η µεγαλύτερη
διοργάνωση που έχει πραγµατοποιηθεί
µέχρι και σήµερα. Κατά τη διάρκειά της, ο
αριθµός επισκεπτών ανήλθε σε 161.775,
καταγράφοντας αύξηση κατά 12,53%, ενώ
ρεκόρ πέτυχε και µε τους 2.077 άµεσους
και έµµεσους εκθέτες και την κάλυψη
41.000 τ.µ εκθεσιακών χώρων. Σηµαντική
ανταπόκριση παρουσίασαν και οι
παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες
προσέλκυσαν εκατοντάδες συνέδρους.

H Agrotica
2020
µε µια µατιά

Σε σύγκριση µε το 2018,

πέτυχε ρεκόρ
• ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
µε 161.775 επισκέπτες

• ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
µε 2.077 άµεσους και
έµµεσους εκθέτες
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ΗΜΕΡΕΣ
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• ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

µε 41.000τµ. εκθεσιακών χώρων
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

• 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Agrotica
• Συνέδριο «Νέα Γεωργία - Νέος
Συνεργατισµός - Προς ένα
σύγχρονο υπόδειγµα συνεταιρισµών
για τη νέα γενιά»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ
ΧΩΡΕΣ

550
ΞΕΝΟΙ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έρευνα
Ικανοποίησης
Εκθετών
28ης Agrotica

Υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης
To 70% των συµµετεχόντων
εξυπηρετήθηκε σωστά τόσο κατά τη
διάρκεια της προετοιµασίας όσο και
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
Έκθεσης.

Η Έκθεση
είναι πλέον σηµείο
συνάντησης
Για την πλειοψηφία, η Agrotica αποτελεί
πλέον θεσµό. Το 74% των
συµµετεχόντων δήλωσε ότι θα
συµµετέχει στην επόµενη έκθεση.

Έντονο ενδιαφέρον
για συναντήσεις µε
hosted buyers
Πάνω από το 70% των εκθετών
προγραµµάτισαν B2B συναντήσεις.

Πλούσιο εύρος
εκθεµάτων
Πάνω από το 86% των επισκεπτών
δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο για το
εύρος των εκθεµάτων της Έκθεσης
* Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε
δείγµα 571 άµεσων Εκθετών που
συµµετείχαν στη 28η AGROTICA, τον
Ιανουάριο & Φεβρουάριο του 2020.

Πλήρη ικανοποίηση
για τον αριθµό
των εκθετών
Η πλειοψηφία των επισκεπτών δήλωσε
την απόλυτη ικανοποίηση της για τον
αριθµό των εκθετών

Σε υψηλά επίπεδα ο
βαθµός επίτευξης των
στόχων συµµετοχής
στην 28η Agrotica
• Πάνω από το 99% προβλήθηκε
και δικτυώθηκε αποτελεσµατικά.
• Το 88% πραγµατοποίησε
πωλήσεις κατά τη διάρκεια της
έκθεσης.
• Το 97% προσέγγισε νέους
πελάτες από την Ελλάδα και το
69% από το εξωτερικό.

Κατηγορίες Εκθεµάτων που
σας περιµένουν στην Agrotica
• Γεωργικά µηχανήµατα
εργαλεία-εξαρτήµατα

• Μηχανήµατα επεξεργασίας συντήρησης
- συσκευασίας - αποθήκευσης

• Μηχανήµατα-εργαλεία κατεργασίας
& βελτίωσης εδάφους

• Εξοπλισµοί & εφόδια αγροτικών
εγκαταστάσεων

• Μηχανήµατα-εργαλεία σποράς,
φύτευσης, λίπανσης

• Εξοπλισµός & υλικά υποστύλωσης
περίφραξης

• Μηχανήµατα & εργαλεία
φυτοπροστασίας

• Ανταλλακτικά-εξαρτήµατα αγροτικών
µηχανηµάτων

• Μηχανήµατα & εργαλεία κλαδέµατος
& κηποτεχνίας

• Προϊόντα φυτοπροστασίας - Προϊόντα
θρέψης

• Μηχανήµατα-εξοπλισµός αρδεύσεως,
αντλητικά συγκροτήµατα

• Εργαστήρια

• Μηχανήµατα & εργαλεία συγκοµιδής

• Φυτώρια - Πολλαπλασιαστικό υλικό
• Μηχανήµατα κατακόρυφης
& οριζόντιας µεταφοράς

Κάτοψη
Agrotica 2022
ΕΚΘΕΜΑΤΑ AGROTICA ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Σ.Κ. Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ Γεωργικά φάρµακα, Λιπάσµατα

ΠΕΡ. 9 όρ.

Γεωργικά φάρµακα, Λιπάσµατα,
Πολλαπλασιαστικό υλικό

ΠΕΡ. 10

Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡ. 11

Ελαστικά, Ορυκτέλαια.

ΠΕΡ. 12

Γεωργικοί Ελκυστήρες,
Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡ. 13

Γεωργικά µηχανήµατα συγκοµιδής,
Γεωργικοί Ελκυστήρες,
Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡ. 14

Αντλητικά συγκροτήµατα, Συστ.
άρδευσης, Γεωργικά µηχανήµατα,
Ελαστικά

Γεωργικοί Ελκυστήρες,
Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡ. 15

ΠΕΡ. 4

Γεωργικοί Ελκυστήρες,
Γεωργικά µηχανήµατα

Συστήµατα άρδευσης, Μηχανήµατα
& εργαλεία κηποτεχνίας, ∆ασικός
εξοπλισµός, Βιοµηχανίες πλαστικών

ΠΕΡ. 16

ΠΕΡ. 5

Γεωργικοί Ελκυστήρες, Γεωργικά
µηχανήµατα, Ελαστικά

Γεωργικά ψεκαστικά µηχανήµατα,
Παρελκόµενα, Φυτώρια

ΠΕΡ. 6

Ανταλλακτικά, Εξαρτήµατα,
Ελαστικά, Ορυκτέλαια.

ΠΕΡ. 7

Γεωργικοί Ελκυστήρες,
Γεωργικά µηχανήµατα, Ελαστικά

ΠΕΡ. 8

Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡ. 8 όρ.

Γεωργικά φάρµακα, Λιπάσµατα,
Πολλαπλασιαστικό υλικό

ΠΕΡ. 1

Γεωργικά φάρµακα, Λιπάσµατα,
Πολλαπλασιαστικό υλικό,
Φυτώρια

ΠΕΡ. 2

∆εξαµενές, Θερµοκήπια &
Εξοπλισµοί, Αντιχαλαζικά
συστήµατα, Υδροπονικά συστήµατα.

ΠΕΡ. 2 όρ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Χώρος Αγροτικής
Ενηµέρωσης, Οργανισµοί, Υπηρεσίες,
Εκδόσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

ΠΕΡ. 3

ΠΕΡ. 9

Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡ. 16 ηµ. Γεωργικά φάρµακα, Λιπάσµατα,
Πολλαπλασιαστικό υλικό, Φυτώρια
ΠΕΡ. 17

Γεωργικά µηχανήµατα, Ελαστικά,
Ελαιουργικά µηχανήµατα &
Εξοπλισµοί, Μηχανήµατα και
υλικά επεξεργασίας - συντήρησης αποθήκευσης - συσκευασίας
γεωργικών προϊόντων, Ζυγιστικά

ΥΠ.ΧΩΡΟΣ Β7 Θερµοκήπια, Γεωργικά µηχανήµατα
ΥΠ.ΧΩΡΟΣ C3,C8, B10, B13 Γεωργικά
µηχανήµατα-Ελκυστήρες
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HOSTED BUYERS POINT
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Θέλετε να
συµµετέχετε;
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΧΩΡΟΙ & ΟΨΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Χώρος µε 1 όψη

τύπος 1

100,00 €/µ2

Χώρος µε 2 όψεις

τύπος 1

110,00 €/µ2

Χώρος µε 3 όψεις

τύπος 1

120,00 €/µ2

Χώρος µε 4 όψεις

τύπος 1

130,00 €/µ2

∆οµή περιπτέρου

τύπος 2

19,00 €/µ2

(πλέον του χώρου τύπου 1)

ΤΥΠΟΣ

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισµό περιλαµβάνει: Οριοθετηµένο χώρο σε ίχνος
εδάφους και καθαριότητα.
∆εν συµπεριλαµβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος.
Το κόστος σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ανέρχεται σε 22 €/kw.

ΤΥΠΟΣ

Περιλαµβάνει: ∆ιαχωριστικά, µετόπη µε την επιγραφή του εκθέτη,
αριθµό stand, µία πρίζα/12τ.µ., δέκα ηλεκτρικά σπότ/12τ.µ., 1 γραφείο,
1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος.
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Γραµµατεία AGROTICA / Secretariat
Τ: +302310 291101
F: +302310 291551
Email: agrotica@helexpo.gr
www.agrotica.helexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ME THN AIΓΙ∆Α

EΠΙΣΗΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖA

