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Спеціальна пропозиція для українських виробників с/г техніки

РУМУНІЯ

Румунія — індустріаль-
но-аграрна країна, що 
межує з Україною, Мол-
довою, Сербією, Угорщи-
ною та Болгарією. Один із 
ключових експортерів с/г 
продукції у країни Європи, 
в т.ч. зернових. 
За даними Wikipedia 
експорт країни, включаю-
чи продукцію сільського 
гоподарства, складає 
близько $10 млрд. (го-
ловним чином, Італія — 
22,0%; Німеччина — 19,0 
%; Франція — 5,9 %; США 
— 3,8 %). 
ВВП cкладає $ 29,4 млрд. 
Темп зростання ВВП 7,5 %. 
ВВП на душу населення 
— $1310. Прямі закордонні 
інвестиції — $ 390 млн.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

м. Фундуля, у 37 км 
від столиці Румунії - 
Бухаресту    

ПОКАЗНИКИ

Тривалість: 4 дні (17-20 
травня 2019 року) 
Поща виставки 36 га,
15 000 відвідувачів
Понад 200 компаній з 
20 країн Європи.
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ПРО ВИСТАВКУ 

Agriplanta-Romagrotec є однією з найважливі-
ших платформ для спілкування між фермерами 
та постачальниками сільськогосподарської тех-
ніки та ресурсів для сільського господарства, 
що об’єднує на території у 36 гектарів понад 
200 фірм-учасників з Румунії та з-за кордону.
Виставка є місцем зустрічі для всієї сільсь-
когосподарської галузі - фермерів, фахівців, 
студентів, журналістів, менеджерів та органів 
влади у сфері сільського господарства. 

Окрім експозиції учасники мають змогу проде-
монструвати свою техніку на локації для демон-
стаційних попоказів в таких категоріях:  
- Сучасні методи захисту рослин 
- Інноваційні технології обробки ґрунту
- Розумне та точне землеробство

Під час Agriplanta проходять численні заходи, 
серед яких семінари та форуми, конференції, 
зустрічі з фахівцями агробізнесу, презентації 
продукції, події для дітей, розіграші та конкурси.



ЧОМУ КОЛЕКТИВНИЙ СТЕНД?  

У центральній частині Agriplanta-Romagrotec 
ми сформуємо колективний стенд українських 
виробників, площею 500-800 м2. 
Колективна участь у Agriplanta має значні 
переваги: 
1. Розташування в центральній частині вистав-
ки.  
2. Привернення уваги до колективного стенду 
завдяки національній символіці та тематичній 
програмі. 
3. Значна економія на тематичному оформлен-
нні, організації програми, устаткуванні стенду, 
залученню співробітників, тощо.

Колективний стенд українських виробників 
буде облаштовано загальною бізнес-зоною,  
він буде вирізнятися завдяки українськії сим-
воліці, на стенді працюватимуть перекладач, 
стендісти та промоутори.  
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Ціна «під ключ» 
з податками за 

площу «брутто», що 
враховує загальну 
бізнес-зону та про-
ходи між стендами.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ  

Для учасників ко-
лективного стенду 
«Українські виробни-
ки» ми сформували 
ціну «під ключ» за 
повний пакет учас-
ника, що включає такі 
позиції: 
 
Участь у виставці: 
1. Оренда ділянки 
2. Підключення до 
електромережі 
3. Прибирання мусору 

Обладнання стенду: 
1. Загальний біз-
нес-тент
2. Столи та стільці, 
стійки та стійки  
для брошюр 
3. Загальний 
холодильник 
4. Кулери із питною 
водою
5. Інтернет

Програма: 
1. Тематичне оформ

лення стенду  
2.  Стендистки в 
українському вбранні 
3. Музичне обладання
4. Фотозона «Україна» 
5. Друк флаєрів та ро-
бота 4-х промоуторів  
6. Перекладач  
7.  Частування в 
українському стилі

Додатково: 
Інформаційне забез-
печення, тест-драйв
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