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AGRO SHOW -  
НАЙБІЛЬША АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА У ЄВРОПІ

Спеціальна пропозиція для українських компаній

ПРО ВИСТАВКУ 
 
AGRO SHOW є найбільшою агропромис-
ловою виставкою у Європі. Перш за все, 
AGRO SHOW - це місце для представ-
лення найсучасніших сільськогоспо-
дарських машин та обладнання. Але не 
тільки. Це всеосяжна аграрна виставка, 
що представляє виробників мінеральних 
добрив, пестицидів, насіння, компаній 
у фінансовому секторі та інших сферах 
сільського господарства. 

Що відрізняє AGRO SHOW серед інших 
виставок - це величехний відкритий 
простір, який дає майже необмежені 
можливості для демонстрації техніки. 
Крім стандартних стендів, учасники ма-
ють можливість представити машини на 
спеціальних демонстраційних полях.

Цього року виставка святкуватиме 
20 років зі свого заснування. Саме тут 
традиційно, з 1999 року зустрічаються 
найкращі виробники сільськогосподар-
ської техніки із клієнтами та провідними 
агрохолдингами з усієї Європи. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Виставка організована  
с. Беднари, у 25 км від Познані. 

ПОКАЗНИКИ: 
Тривалість: 4 дні (20-23 вересня 2018 року) 
Більше 800 експонентів
Близько 100 експонентів з-за кордону
Майже 150 тисяч відвідувачів
150 тис. м2 виставкового простору
Майже 120 га загальної виставкової площі
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ЧОМУ КОЛЕКТИВНИЙ СТЕНД?  

У центральній частині AGRO SHOW (на 
асфальтовому покритті) ми сформуємо 
колективний стенд українських вироб-
ників, площею 1000-1500 м2. 

Колективна участь у AGRO SHOW має 
значні переваги: 
 1. Розташування в центральній 
частині виставки на асфальті (тут міні-
мальний блок, доступний для оренди 
1000 м2) 
 2. Привернення уваги до колек-
тивного стенду завдяки національній 
символіці та тематичній програмі
 3. Значна економія на тематич-
ному оформленнні, організації програми, 
устаткуванні стенду загальною біз-
нес-зоною, тощо.

Спеціальна пропозиція для українських компаній

КОЛЕКТИВНИЙ СТЕНД УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ  
НА AGRO SHOW 2018 

РОЗТАШУВАННЯ  

УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМА

Колективний стенд 
українських вироб-
ників буде облашто-
вано загальною біз-
нес-зоною, він буде 

вирізнятися з-поміж 
інших завдяки най-
кращим дівчатам та 
українськії символіці, 
щедрому часту-

ванню та гарному 
настрою. На стенді 
працюватимуть пе-
рекладач, стендісти 
та промоутори.  

Територія AGRO SHOW 
поділяєтсья на 9 зон. 
Центральна експозиція, що 
присвячена сільськогоспо-
дарскій техніці, пролягає 

вздовж головної дороги на 
асфальтовому покритті, де 
розташовані головні та на-
більш відомі компанії, та на 
траві (другий та третій ряд). 
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КОЛЕКТИВНИЙ СТЕНД УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ  
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ВАРТІСТЬ УЧАСТІ  

Для учасників колективного стенду 
«Українські виробники» ми сформували 
ціну «під ключ» за повний пакет учасника, 
що включає такі позиції: 
 
Участь у виставці: 
1. Оренда ділянки 
2. Організаційний внесок 
3. Публікація в каталозі
4. Підключення до електромережі 
5. Прибирання мусору 

Обладнання стенду: 
1. Загальний бізнес-тент 100 кв.м 
2. Столи та стільці, стійки та стійки  
для брошюр, шафи із замком 
3. Загальний холодильник 
4. Кулери із питною водою 

Програма: 
1. Тематичне оформлення стенду  
(тин, прапори, брендування) 
2.  Дві стендистки в українському вбранні 
3.  Музичне обладання
4. Фотопанно «Україна» 
5. Друк флаєрів та робота 4-х промоуторів  
6. Робота перекладача з польської  
та англійскої  
7.  Частування в українському стилі
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Ваш менеджер: 

Віктор Зуров,
Ескпосервіс Україна 

044 275 61 77
063 208 74 40 

expo-service.com.ua
 

zurov@expo-
service.com.ua 

Ціна «під ключ» з подат-
ками за площу «брутто», 
що враховує загальну 
бізнес-зону та проходи 
між стендами 

Наприклад, загальна 
вартість участі у AGRO 
SHOW зі стендом пло-
щею 100 м2 складає  
3 900 євро по курсу НБУ   
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