27-мо международно изложение на земеделски машини,
оборудване и облекло
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МЕЖДУНАРОДЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР СОЛУН

В плодородна почва
Информационен бюлетин за изложители

АГРОТИКА 2016 НАКРАТКО:

1.349 123.723
38

МЕЖДУНАРОДНИ
УЧАСТНИЦИ

ПОСЕТИТЕЛИ

34.500

кв.м.

ИЗЛОЖИТЕЛИ

ИЗЛОЖБЕНА
ПЛОЩ

Агротика:
Организира се от 1985 г. от Международен изложбен център Солун HELEXPO в Международния изложбен
център на Солун.
Това е най-голямото изложение в сектора на земеделската икономика на Балканите и Средиземноморския
район. , и е едно от първите изложения в земеделския сектор в Европа.
Заема 34 500 кв.м. изложбена площ.
Посещава се от повече от 120 000 души с пряк интерес от вътрешния пазар и 30 страни.
Повечето посетители са търговци и се поставя специален акцент на Hosted Buyers и B2B meetings.

27-мото изложение Агротика е:
Портал за развитие на земеделски предприятия
27-мото изложение Агротика ще се фокусира върху развитието на земеделския сектор и с международното
си влияние ще допринесе значително за "отварянето" на нови пазари, подобряване на имиджа и предлагане
като цяло на селскостопанска техника, оборудване и услуги.

Портал за земеделски иновации
Участниците ще представят подобрени и иновативни модели и услуги, които ще направят 27-мата Агротика
Портал на земеделските иновации.

Портал за земеделска осведоменост
Ще се проведат Международни земеделски конференции, Информационни семинари с висок академичен
интерес и събития, като ще се създаде мрежа за актуализиране на познанията в земеделския сектор.

Очаква се Агротика 2018 да счупи още веднъж рекорда за участие
на изложители и посетители!

Категории на изложението
ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
МАШИНИ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВАТА
МАШИНИ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЕИТБА, ЗАСАЖДАНЕ И ТОРЕНЕ
МАШИНИ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
МАШИНИ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕЗИТБА И ОФОРМЯНЕ
МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОМПЕНИ СИСТЕМИ
МАШИНИ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЖЪНЕНЕ
МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА, ПОДДРЪЖКА, ОПАКОВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ
ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОГРАДИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ПРОДУКТИ ЗА ПОДХРАНВАНЕ
ЛАБОРАТОРИИ
РАЗСАДНИЦИ - ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
МАШИНИ ЗА ВЕРТИКАЛНО И ХОРИЗОНТАЛНО ТРАНСПОРТИРАНЕ

Основни причини за участие
в Агротика 2018
Това е най-надеждният и ефективен канал за изява на професионалистите от сектора на
земеделската техника и оборудване
Това е фокусът на контактите в земеделския сектор
Подобрява бизнес имиджа и комуникацията между изложителите
Допринася за развитието и отварянето на нови пазари
Привлича интереса на международни купувачи
Изложението се посещава от хиляди професионалисти от Гърция и Балканите

Агротика 2016
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НЕ
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..... динамично и насочено към национално
и международно ниво
Международният изложбен център Солун HELEXPО разполага с цялостно решение за
комуникационна стратегия, която гарантира:
Разпознаваемост на всички изложители
Висок брой привличане на целеви посетители
Използва всички средства за комуникация, като:
Широка мрежа от сътрудници (държавни служби, финансови оператори, обединения и съюзи на
изложители, камари, сдружения, институции на Гърция в чужбина, официални партньори, медии и
транспортни станции и т.н.)
Голяма мрежа на медийните партньори (телевизионни и радиостанции, специализирани списания
и сайтове, които поддържат всички изложители на Международния изложбен център Солун
HELEXPО)
Средства за масова комуникация (телевизионни и радио станции от цялата страна, вестници и
специализирани списания)
Дигитален маркетинг (кампания в социалните медии, в целенасочени уеб сайтове, търсачки,
изпращане на хиляди имейл бюлетини)
Рекламирането и комуникацията на изложението «AGROTICA 2018» ще бъде динамично, тъй като ще
се проведе както в чужбина, така и в Гърция, като се използват подходящи и ефективни
комуникационни средства.

...начини за разпространение
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Паралелни събития
26-тото издание на Агротика е допълнено от изключително интересни паралелни събития, които
показват бъдещето на селското стопанство.

Шеста Национална гръцка конференция на 26-та Агротика на тема: "Нови
технологии и перспективи в производството на плодове и зеленчуци."

Представени са 750 участници и есе организиран съвместно с Международния изложбен център
Солун HELEXPО и Катедра по земеделие към Факултет по земеделието, горите и природната среда на
Солунския университет Аристотел.

"Предизвикателства за развитие на устойчива верига за доставки" семинар,

който се организира от Международния изложбен център Солун HELEXPО и GAIA.

"Обща селскостопанска политика: Развитие - Предизвикателства - Перспективи",
семинар, който се организира съвместно с Международния изложбен център Солун

HELEXPО и Компания за развитие на селските райони.

На 27-мото издание на Агротика
Най-важната точка от срещата на земеделския свят на Югоизточна Европа, 27-мото издание на
Агротика не само ще събере на едно място хиляди изложители и посетители, но и паралелни
събития, които представят бъдещето на селското стопанство.
Агротика, която ще се провеждаде от 1 до 4 февруари 2018 г. в Международния изложбен център на
Солун, ще бъде заобиколена от множество събития, сред които:

7-ма Национална гръцка конференция на AGROTICA.

В конференцията ще участват: учени, предприемачи, технократи, преподаватели във висшето
образование, агрономи и др., които ще подчертаят всички критични въпроси на селското
стопанство.
Отделно от Конференцията ще се проведат множество паралелни събития от: агенции, изложители,
университети, изследователски центрове по теми: възобновяеми енергийни източници, защита на
селскостопанските култури, семена, торене, култивиране, пчеларство, иновации, откритост и
опознаване на нови пазари.
Паралелните събития ще покриват най-новите разработки в областта на земеделието в
съответствие с вътрешната и общата селскостопанска политика.

… информация за изложители!
Дата

1-4 Февруари 2018 г. (четвъртък - неделя)

Продължителност 4 дни
Работно
време

Четвъртък, петък и неделя 10:00 - 19:00
Събота 10:00 - 20:00

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР СОЛУН

Международният изложбен и конгресен център HELEXPО се намира в "сърцето" на Солун, с лесен достъп от
всяка точка на града и се обслужва от всички видове транспорт. В него успешно се провеждат търговски и
потребителски панаири през цялата година в шоуруми по европейски стандарти, като това е най-големият
организатор на изложения в Гърция от 1926 г. В историческия център на града, в непосредствена близост
до Византийския и Археологическия музей, Международният изложбен и конгресен център HELEXPО
привлича много конферентни дейности.

Ценоразпис за използване на изложбена площ
Покрита площ
Площи и видими страни

Тип

Площ с 1 видима страна

Тип 1

Площ с 2 видими страни

Тип 1

Площ с 3 видими страни

Тип 1

Площ с 4 видими страни

Тип 1

Конструкция на павилион (с площ тип 1)

Тип 2

Цена
96,00 евро/кв.м.
105,00 евро/кв.м.
114,00 евро/кв.м.
123,00 евро/кв.м.
19,00 евро/кв.м.

Тип 1
Без оборудване

Наемът на площ без оборудване включва: очертано и чисто
пространство на земята. Не са включени доставка и свързване с
електричество. Разходите за свързване и ползване на електричество
са 20 евро/kw.

Тип 2
С оборудване

Включва: Конструкцията тип павилион (плюс площ тип 1) включва:
разделители, чело с наименованието на изложителя, номер на щанда, 1
контакт 12 кв.м., 10 електрически спота 12 кв.м., 1 бюро, 1 масичка, 3
стола, ползване на електричество.

65,00 евро/кв.м.

Открита площ
Такса за регистрация
на изложител

130,00 евро

Начини на плащане

- по банков път
- в брой
- с кредитна / дебитна карта

Отстъпки

- от 64-95 кв.м. отстъпка 10%
- над 96 кв.м. отстъпка 15%
(отстъпките важат за наем на площ тип 1)

В горните цени не се включва ДДС 24%.
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Hosted Buyers Point
Γραµµατεία Agrotica
Agrotica Secretariat

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР СОЛУН

27-МО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЛЕКЛО
Секретариат Агротика

Pratite nas na

Тел. +302310291101
Факс +302310291551
e-mail: agrotica@helexpo.gr
http://agrotica.helexpo.gr
Организатор
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