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AGROTICA:
Se organizează, din 1985, de către ΔΕΘ HELEXPO, la Centrul său Internațional de Târguri, în Salonic.
Este cel mai mare târg în domeniul economiei agrare din Balcani și Mediterana de SE,
Este clasată printre primele târguri în domeniul agriculturii din Europa.
Acoperă 34.500 mp din spațiul târgului.
Este vizitată de peste 120.000 de vizitatori cu interes direct din piața internă și din 30 de țări.
Vizitatorii sunt exclusiv comerciali și se focalizează asupra Hosted Buyers și Β2Β meetings.

A 27-a AGROTICA este:
Portal de dezvoltare al afacerilor agricole
A 27-a AGROTICA va fi centrul evenimentelor din domeniul agriculturii și prin impactul său internațional va
contribui substanțial la ”deschiderea” de piețe noi, la întărirea imaginii precum și la promovarea ansamblului de
mașini agricole, echipament și servicii.

Portal de inovație în agricultură

Participanții vor prezenta exponente și servicii îmbunătățite și inovatoare făcând cea de-a a 27-a AGROTICA un
Portal de inovație în agricultură.

Portal de informare în domeniul agriculturii

Se vor desfășura Congrese Internaționale în domeniul Agriculturii, Seminare Informative de interes academic înalt
și evenimente, care vor crea o rețea de actualizare al obiectului cognitiv în domeniul agricol.

AGROTICA 2018, se prevede cu încă un record de participare de expozanți și vizitatori!

Categorii de exponente
MAȘINI ȘI UNELTE AGRICOLE-COMPONENTE
MAȘINI-UNELTE DE PRELUCRARE & ÎMBUNĂTĂȚIRE AL SOLULUI
MAȘINI-UNELTE PENTRU SEMĂNAT, PLANTARE, ÎNGRĂȘĂMINTE
MAȘINI & UNELTE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR
MAȘINI & UNELTE PENTRU TĂIERE & GRĂDINĂRIT
MAȘINI-UNELTE DE IRIGAȚIE, ANSAMBLURI DE POMPARE
MAȘINI & UNELTE DE RECOLTARE
MAȘINI DE PRELUCRARE ÎNTREȚINERE-AMBALARE-STOCARE
ECHIPAMENT& FURNITURI DE INSTALAȚII AGRICOLE
ECHIPAMENT & MATERIALE DE SUPORT DE ÎNGRĂDIRE
PIESE DE SCHIMB-COMPONENTE DE MAȘINI AGRICOLE
PRODUSE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR-PRODUSE NUTRITIVE
LABORATOARE
PEPINIERE-MATERIAL DE MULTIPLICARE
MAȘINI DE TRANSPORT VERTICAL & ORIZONTAL

Motive principale de participare
la Agrotica 2018
Este cea mai veridică și efectivă cale de formare de rețea de relații între profesioniștii din domeniul mașinilor și echipamentelor agricole
Este centrul de contact în domeniul agricol
Întărește imaginea afacerilor și contactul expozanților
Contribuie la dezvoltarea și la deschiderea de ”piețe noi”
Atrage interesul cumpărătorilor internaționali
Este vizitată de mii de profesioniști din Grecia și din Balcani.

Agrotica 2016
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...dinamică și focalizată
pe plan Național și Internațional
ΔΕΘ HELEXPO dispune de un sistem mixt integrat de strategie de comunicare care asigură:
Recunoaștere pentru toate târgurile sale
Număr crescut de atragere de vizitatori focalizați
Utilizează toate mijloacele de comunicare, precum:
Rețeaua vastă de colaboratori (instituții publice și financiare, uniuni și instituții ale expozanților,
camere de comerț și industrie, asociații, instituții grecești din străinătate, parteneri oficiali, mijloace &
stații de transport, ș.a.m.d. )
Marea rețea de sponsori de comunicare (televiziune – stații radio, reviste din domeniu și pagini web din
domeniu care sprijină în totalitate târgurile din ΔΕΘ HELEXPO)
Mass Media (televiziune și stații radio pe plan național, ziare și reviste din domeniu)
Digital Marketing (promovare la rețelele social media, la pagini web focalizate, la mașini de căutare,
trimiterea de mii de e-mail newsletters)
Promovarea și comunicarea târgului «AGR0TICA 2018» va fi dinamică deoarece se va desfășura în străinătate
dar și în Grecia prin utilizarea celor mai corespunzătoare și efective combinații de mijloace.
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Evenimente paralele
A 26-a AGROTICA, a încadrat evenimente paralele extrem de interesante care au prezentat viitorul
agriculturii.

Al 6lea Congres Panelenic în cadrul al 26a AGROTICA cu subiect: ”Noile Tehnologii și
perspective în cultivarea fructelor și legumelor”.

Au participat 750 de delegați și a fost organizată împreună cu ΔΕΘ-ΗELEXPO și cu Departamentul
de Agronomie a Facultății de Agronomie, Silvicultură și Mediu Natural din Universitatea Aristoteliană din Salonic / Α.Π.Θ.
"Provocări de dezvoltare pentru Lanțul de aprovizionare sustenabil ", seminar organizat
de către ΔΕΘ-HELEXPO și GAIA EPIXEIRIN.
“Politica Agrară Comună: Evoluție-Provocări-Perspective”, seminar organizat de către
ΔΕΘ-Helexpo și Societatea pentru Dezvoltarea Agricolă.

La a 27-a AGROTICA:
Cel mai important punct de întâlnire a lumii agricole din Europa de Sud-Est, al 27-lea târg AGROTICA, nu
numai va aduna mii de expozanți și de vizitatori, dar și evenimente paralele care formează viitorul agriculturii.
AGROTICA, care va lua loc de la 1-4 Februarie 2018 la Centrul Internațional de Târguri din Salonic,
în-ca-drea-ză multe evenimente printre care se distinge:

Al 7-lea Congres Panelenic AGROTICA.

La congres vor participa: Oameni de știință, Oameni de afaceri, Tehnocrați, Profesori din
învățământul superior, Agronomi, ș.a. , care vor scoate în evidență toate aspectele critice în domeniul agriculturii.

În afara congresului se vor organiza o multitudine de evenimente paralele de către: Instituții,
Expozanți, Universități, Centre de Cercetare cu subiecte precum Sursele de energie regenerabile,

Protecția plantelor, Semințele, Îngrășămintele, Culturile, Apicultura, Inovarea, Extrovertirea și explorarea
de piețe noi.
Evenimentele paralele vor acoperi și ultimele evoluții din agricultură în relație cu politica agricolă domestică și comună.

...informații pentru expozanți!
Data

Joi 1 - Duminica 4 Februarie 2018

Durata

4 zile

Program
Joi, Vineri & Duminica 10:00-19:00,
de funcționare Sâmbăta 10:00-20:00

CENTRUL INTERNAȚIONAL DE TÂRGURI DIN SALONIC

Centrul Internațional de Târguri & Congrese al ΔΕΘ HELEXPO este situat în ”inima” Salonicului, cu acces ușor de la
oricare parte al orașului prin toate mijloacele de transport. Cu târguri comerciale și pentru consumatori care se
organizează cu succes pe toată durata anului, în spații de expoziții de standarde europene, constituie cea mai
importantă instituție de organizare de târguri în Grecia din 1926.
Acolo unde bate istoria orașului, lângă Muzeul bizantin și Muzeul arheologic, Centrele Internaționale de Congrese
al ΔΕΘ HELEXPO atrag o multitudine de activități de conferință.

factură de compensare pentru utilizarea spațiului
spații acoperite
SPAȚII & FAȚADE

TIP

Spațiu cu 1 fațadă

Tip 1

Spațiu cu 2 fațade

Tip 1

Spațiu cu 3 fațade

Tip 1

Spațiu cu 4 fațade

Tip 1

Structură de chioșc (înafara spațiului de tip 1)

Tip 2

COST
96,00 €/m.p.
105,00 €/m.p.
114,00 €/m.p.
123,00 €/m.p.
19,00 €/m.p.

TIP 1 FĂRĂ
ECHIPAMENT

Chiria spațiului fără echipament include: Spațiu marcat și curățenie.
Nu este inclusă furnizarea și conectarea la curent electric. Costul de
conectare și furnizare de curent electric este de 20 €/kw.

TIP 2
CU ECHIPAMENT

Include: Această structură de chioșc (înafara spațiului de tip 1) include:
Despărțitoare, panou cu inscripția exponentului, număr de stand, o priză
/12m.p., zece spoturi electrice/12m.p., 1 birou, 1 măsuță, 3 scaune, consum
de curent electric.

65,00 €/m.p.

spațiu în aer liber
drept de înregistrare exponent

130,00 €

modalități de plată

• cec
• în numerar
• card de credit /debit

reduceri

• de la 64-95 m.p. reducere 10%
• de la 96 m.p. în sus reducere 15%
Reducerile se referă la închirierea de spațiu (Tip 1)

La prețurile sus menționate nu este inclus TVA de 24%
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΘ ΗΕLEXPO
ADMINISTRATION BUILDING
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”
CONFERENCE CENTER “N. GERMANOS”
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ”
CONFERENCE CENTER “I. VELLIDIS”
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
'EMILIOS RIADIS' MULTIPURPOSE HALL
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Hosted Buyers Point
Γραµµατεία Agrotica
Agrotica Secretariat

CENTRUL INTERNAȚIONAL DE TÂRGURI DIN SALONIC

A 27LEA TÂRG INTERNAȚIONAL DE MAȘINI AGRICOLE,
ECHIPAMENT ȘI FURNITURI
Secretariat AGROTICA

FOLLOW US ON

Τ: +302310 291101
F:+302310 291551
Email: agrotica@helexpo.gr
http://agrotica.helexpo.gr

ORGANIZARE

CU SUPORTUL

SUB EGIDA
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SPONSOR OFICIAL DE ENERGIE

