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Участь у виставці – запорука успіху Компанії! 

Адже якщо Ви берете участь у виставці це означає що: 

Ми працюємо для Вас та прагнемо, щоб наші учасники отримали 

максимальний ефект від участі у виставці 

Ви заявляєте про себе і про своє місце на ринку 

про Вас пишуть, про Вас говорять – Вас впізнають 

назва Вашої Компанії з’явиться в новинній стрічці безлічі інтернет ресурсів  

  

Ваша рекламна компанія стане нашою турботою 

Державні структури, що  підтримують виставку, будуть підтримувати і Вас 

Понад 14 000 цільових відвідувачів отримають запрошення відвідати Ваш стенд 
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- сучасні технології вирощування, збору та зберігання с/г 

продукції 

- обладнання для переробки с/г продукції 

- обладнання для зберігання с/г продукції 

- безпілотні летальні апарати 

- лабораторне обладнання та методика аналізу 

сільськогосподарської продукції та 

сільськогосподарських угідь 

- органічна продукція рослинництва 

- обладнання для переробки овочів та фруктів 

- посівний матеріал 

- переробка молока та виробництво молочної продукції 

- обладнання для збору, зберігання та переробки 

винограду та виробництва вин 

- індустрія пивоваріння 

- обладнання для переробки хмелю 

- обладнання для переробки меду 

- засоби захисту рослин (органічні засоби захисту рослин) 

- обладнання для обробки, переробки та зберігання 

рибної продукції 

- ангари, сховища, укриття, споруди, що швидко 

монтуються (каркасні, без каркасні, вмонтовані) 

- засоби тимчасового зберігання с/г продукції 

- сушарки с/г продукції 

- агроекономіка  

 

 

- виробництво м’яса птиці 

- птахо комплекси 

- охолодження, зберігання та консервування  

- сушіння овочів та фруктів 

- переробка та зберігання овочів та фруктів 

- переробка та зберігання фруктів, ягід 

- саджанці 

- сортування, упаковка, технології та 

обладнання для обробки с/г продукції після 

збирання 

- обладнання для виробництва макаронних 

виробів 

- обладнання для виробництва чіпсів 

- деревообробка (обробка лісоматеріалів) 

- тара (упаковка с/г продукції) 

- лабораторне обладнання для перевірки с/г 

сировини та продукції; 

- техніка для транспортування с/г продукції 

- вантажно-підйомна техніка 

- інформаційні технології 

- біоенергетика 

- вітроенергетика 

- сонячна енергетика 

- альтернативні види палива 

- інвестиції в енергоефективність 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ: 
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ПОСТ-РЕЛІЗ 2018 

Основні дані 
174 – компаній 

9 – країн світу 

14486 – відвідувачів 

 виставки 

24 - професійних заходів 

54% - постійних учасників 

46% - прийняли участь 

вперше 

 

 

 

 

Посадовий склад відвідувачів  
40% - керівник  фермерського 

господарства 

22% - директор підприємства 

13% - менеджер 

9% - агроном 

8% - заступник директора 

6% - спеціалісти галузі 

2% - інші 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета участі у виставці 
презентація компанії – 77% 

іміджева участь – 49% 

представлення нової 

продукції, послуг – 62% 

вивчення досвіду конкурентів – 

26% 

пошук нових ділових 

партнерів – 85% 

інші цілі – 1% 
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УЧАСТЬ В ЕXPO-ЕКСПОЗИЦІЇ 

Реєстраційний внесок – 3200 грн. 

Обладнана площа за 1 кв.м  – 2500 грн. 

Необладнана площа за 1 кв.м – 1900 грн. 

Умови участі  

Обладнаний стенд 12 кв.м – 33200 грн 

 

 

 

- стінові панелі 

- 1 стіл 

- 2 стільця 

- 1 євро розетка 

- 1 спот лампа 

- коврове покриття 

- надпис на фриз 

- корзина для сміття 

- подіум 

https://prostor.agroinkom.com.ua 



УЧАСТЬ В ЕXPO-ЕКСПОЗИЦІЇ 

 

Обладнаний стенд 9 кв.м – 25700 грн. 

 
- стінові панелі 

- 1 стіл, 1 подіум 

- 2 стільця 

- 1 євро розетка 

- 1 спот лампа 

- коврове покриття 

- надпис на фриз 

- корзина для сміття 

Обладнаний стенд 6 кв.м – 18200 грн. 

 

Обладнаний стенд 4 кв.м – 13200 грн. 

 

Необладнаний стенд 4кв.м – 10800 грн. 

- виставкова площа (це тільки 

підлога під свою забудову) 

- загальна охорона 

виставкового павільйону 

- безпровідне підключення до 

інтернету (Wi-Fi) 
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Ми відкриті для діалогу і зможемо спільно розробити 

оптимальний варіант участі і партнерства ! 

Наші контакти : 

+38 044  593 19 01/ 02/ 03/ 04/ 

+38 067 316 24 06 

info@agroinkom.com.ua 

http://prostor.agroinkom.com.ua/ 

https://www.facebook.com/agroinkom.com.ua 

В рамках ділової програми заплановано проведення дводенної  

конференції і виступи понад 30 спікерів. 

Відвідати захід зможуть всі бажаючі. 

Вхід на виставку-БЕЗКОШТОВНИЙ 
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