«АгроВесна 2019»
відкриває новий сільськогосподарський сезон України!
ПРЕС-РЕЛІЗ
19-21 лютого 2019 року у МВЦ відбудуться головні міжнародні агропромислові
виставки сезону - «Зернові технології 2019», «Agro Animal Show 2019», «Фрукти. Овочі.
Логістика 2019», які об`єднують фахівців у галузях зернового господарства, тваринництва,
птахівництва та плодоовочевої галузі. Вже вдруге виставки проходять під однією назвою «АгроВесна» та символізують початок нового аграрного сезону.
Виставки у цифрах:
o 28 000 кв.м виставкової площі
o понад 530 провідних компаній, з них понад 130 іноземних
o 23 країни-учасниці
o 7 національних експозицій (Австрія, Велика Британія, Данія. Нідерланди,
Німеччина, Франція та Чехія)
o 2 колективні експозиції (Китай та Туреччина)
o більше 30 бізнес-заходів
o очікується 18 000 відвідувачів
«Зернові технології» - 9 міжнародна виставка інноваційних рішень у зерновому
господарстві.
В рамках виставки представлено: обладнання для зберігання та переробки
зернових та олійних культур, виробництва комбікормів; обладнання для елеваторів та
хлібоприймальних пунктів, мукомельної, круп’яної промисловості; навантажувальнорозвантажувальну техніку; насіннєвий матеріал, засоби захисту рослин; лабораторне та
ваговимірювальне обладнання; техніку та технології для виробництва зернової продукції;
біоенергетику.
Серед учасників такі відомі компанії: AGI, Bonfanti, Buhler, Caussade Semences,
Convex, Elvorti, Euralis Ukraine, Farmet, Gaspardo, GSU, JCB, Mulmix Facco, Precia Molen,
Prograin, Riela, Stoller, Tornum, Symaga Silos, Teejet Technologies, Warrior Mfg, «Агріматко»,
«Агромонтажбуд», «Агроскоп Інтернешнл», «Агропромислова компанія «Маїс», АБА
«Астра», «Бі ту бі Агро Юкрейн», «Берянські жниварки», «Варіант Агро Буд», «ДеметраАгро», «Елеваторні системи», «Завод Кобзаренка», «Зернова Столиця», «КМЗ», «Лозовські
машини», «Лубнимаш», «Максейф», «МЗЕО», «Мінераліс Україна», компанія «Маїс»,
«Нертус», «Нострум», «Оліс», «Рост Агро», «Селекта», «Сокол», «Фаворит», «ХЗЗО»,
«Югелеватор» та інші.

Agro Animal Show – 9 міжнародна виставка ефективного тваринництва та
птахівництва.
В рамках виставки представлено: техніку та обладнання для тваринницької галузі;
будівництво тваринницьких комплексів; корми, ветеринарні препарати, засоби
діагностики, генетичний матеріал; технології утилізації відходів; техніку та обладнання для
утримання та годування тварин; новітні науково–технічні розробки від профільних
інститутів.
Серед учасників виставок такі відомі компанії: Aco Funki, Agrotechnika, Bauer,
Biochem, Bioret Agri, Breeders of Denmark, DeLaval, Farmer Atlantic, GEA, Hog Slat, Josera,
Probio, Schauer, Shaumann, SKOV, Tekro, Wesstron Produkt, «Фрайт» та інші.
«Фрукти.Овочі.Логістика» - 9 міжнародна виставка промислового овочівництва,
садівництва та виноградарства.
В рамках виставки представлено: різноманіття насіннєвого матеріалу з
представленими новими
колекціями сортів і гібридів овочевих культур;
сільськогосподарську техніку, обладнання для крапельного зрошення, фертигації,
транспортування, зберігання та пакування продукції; логістику, добрива; промислове
садівництво; інформаційні технології та сервіс.
Серед учасників такі відомі компанії: «Агріматко», «АГРО-ЕТАЛОН», «Брусвяна»,
«БТУ-Центр», «Дельта-Агро», «Евкаліпт Р», «Вітера Україна», «Кронен», «МАС Системз»,
«Реаком», НПП «Інсолар», НФП «Тирас», «Промстан», «Український Аграрний Ресурс»,
«ФруТек», «Ярило» та інші.
Розділ «Тепличні технології» буде представлено такими компаніями як:
LABYRINTH, «Грінтек», «Одєтекс», «Евкаліпт Р», «Інфоком», «Мас Сістемз», «Ром-Укр
Трейд Сервіс», «Турбо Дизель», «Тестрайт», НВФ «Тирас» та іншими.
Під час виставок буде реалізована насичена ділова програма заходів за участі
відомих вітчизняних та іноземних експертів аграрного сектору, що дасть можливість
операторам вітчизняного ринку знайти оптимальні рішення назрілих проблем.
Отже, що цікавого представить бізнес-програма виставок?
19 лютого
 «Зерновий індустріальний форум 2019».
 Міжнародний семінар: «Голландські ефективні програми моніторингу та
викорінення захворювань ВРХ для впровадження в Україні».
 Х Голландсько-український агробізнес-форум з професійного картоплярства.
 «Насіннєвий форум 2019».
 «Парад чемпіонів племінних тварин України 2019».
20 лютого
 День Франції в Україні. Міжнародна бізнес-конференція: «Зони розвитку
українського агробізнесу – вектор руху».
 День Німеччини в Україні. Міжнародна конференція: «Нові агрополітичні бачення
в виборчому 2019 році? – Внески німецької економіки у розвиток аграрного
сектору України!».
 Круглий стіл: «Захищений грунт України: стан, проблематика та перспективи
розвитку».





V
БРИТАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ
АГРОБІЗНЕС
ФОРУМ:
«СВИНОФЕРМА
МАЙБУТНЬОГО».
Перша Всеукраїнська практична конференція з козівництва: «Прибуткове
козівництво. Практичні рішення та досвід, які ведуть до поліпшень та зростання
прибутковості козівничих господарств в Україні».
Круглий стіл: «Digital_АГРО: від початківця – до професіонала».

21 лютого
 6-й ДЕНЬ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА-АГРАРІЯ.
 Круглий стіл: «Спільні кроки аграрного бізнесу та освіти в підготовці
фахівців»
 Ярмарок вакансій.
 Практичний семінар: «Ягідний тренд 2019 - стоп спеціалізація».
 Науково-практичний семінар: «Сучасне кролівництво. Інновації. Технології.
Практичний досвід».
 Міжнародний відкритий семінар: «Канадська НЕ-ГМО соя в Україні: найкращі
рішення»
Офіційне відкриття міжнародних виставок «Зернові технології», «Agro Animal
Show», «Фрукти. Овочі. Логістика» відбудеться 19 лютого об 11:00 у павільйоні №1
Міжнародного Виставкового Центру, (м. Київ, Броварський проспект, 15).
Години роботи виставок:
19-20 лютого - з 09-00 до 17-00 (вхід для відвідувачів до 16-30),
21 лютого – з 09-00 до 16-00 (вхід для відвідувачів до 15-30).
Організатор – компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».
Більш детальну інформацію про виставки та їх програму заходів можливо знайти на
офіційних сайтах виставок:
www.grainexpo.com.ua, www.animal-show.kiev.ua та www.freshexpo.kiev.ua.
Долучайтеся також до «АгроВесни 2019» на сторінці у Facebook, де зможете
відслідковувати всі оперативні новини агропромислових виставок.
Дирекція реклами та PR компанії «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»:
(044) 461-93-44, e-mail: adv@kmkya.kiev.ua, Олена Горбаток, adv@kmkya.kiev.ua, Анна
Данченко.

