Прес-реліз
31 жовтня – 2 листопада 2017 року відбудеться головна аграрна подія осені міжнародна виставка ефективних рішень для агробізнесу «АгроКомплекс2017».
Мета виставки – презентація світових і вітчизняних технологічних та управлінських
надбань для підвищення ефективності ведення сільського господарства на всіх рівнях.
Організатор – лідер виставкового бізнесу України – компанія «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок».
Виставка проводиться за підтримки Міністерства аграрної політики та
продовольства
України,
Української
аграрної
конфедерації,
Асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу», Національної академії аграрних наук
України, Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства
Німеччини, Німецького сільськогосподарського товариства DLG, Економічної
Служби Посольства Франції в Україні.

«АгроКомплекс 2017» представить до уваги відвідувачів досягнення
науково-технічного прогресу, передові техніку та технології для успішного аграрного
сезону у такому розрізі: техніка та обладнання, внутрішньогосподарська логістика,
селекція та насінництво, біологічні препарати, агрохімія та засоби захисту рослин,
управління технологічними процесами, фінансові та страхові технології.

«АгроКомлекс 2017» у цифрах та фактах:
 Експозиційна площа 20 000 кв.м.
 Понад 250 експонентів
 12 країн-учасниць – Україна, Індія, Іспанія, Італія, Німеччина, Китай,
Сербія, США, Угорщина, Туреччина, Франція, Чехія

 Національна експозиція Німеччини

 Колективна експозиція Франції
 25 ділових заходів за участі провідних експертів сільськогосподарської
галузі та представників влади: конференції, круглі столи, семінари,
презентації, майстер-класи.

Склад компаній-учасниць виставок свідчить про масштабність заходу:
KUHN, Vaderstad, Berthoud, Gaspardo, «Агріматко», Ropa, MZURI, «Львівагромаш»,
Trimble, «Лімагрейн», «Маісадур», KMZ, Big Dutchman, Grimme, Frank Lemex,
«Агрохім», «Аграрна індустріальна компанія» та інші.

Під час виставки буде реалізована насичена ділова програма заходів за участі
відомих вітчизняних та іноземних експертів аграрного сектору, що надасть

можливість операторам вітчизняного ринку знайти оптимальні рішення назрілих
проблем.
Отже, що цікавого представить бізнес-програма виставок?
 NEW! Цьогоріч «АгроКомплекс» вперше вийшов за рамки виставкового проекту
– в 2017 році дирекція виставки створила експериментальний спецпроект під
назвою «Агрополігон 2017».
Що собою представляє проект?
В період з березня до листопада цього року організатори, спільно з насіннєвими
та ресурсними компаніями, в реальних умовах господарств степової та
лісостепової зони протестували 63 гібрида кукурудзи. Від початку посівної
кампанії до збору врожаю командою проекту відстежувалися ключові
технологічні операції, наслідки форс-мажорних ситуацій та ефективність
прийнятих рішень фахівцями господарств.
Результати «Агрополігону» будуть висвітлені та обговорені в рамках
підсумкової конференції «Кукурудза. Архітектура собівартості. Тест 2017»,
що відбудеться 1 листопада з 11:00 до 14:30 (пав.1, великий конф.-зал).

 Круглий стіл: «Аграрна Україна. Концепція світової першості». В рамках
круглого столу буде розглянуте питання позиції України в міжнародному
аграрному середовищі: експортно-орієнтована сировинна економіка чи
високоіндустріальна
країна
з
технологічно-розвиненим
сільським
господарством, виробництвом матеріально-технічних ресурсів та харчовою
промисловістю (31 жовтня, 13.00 – 16.30, пав. 1, великий конф-зал).

 Міжнародна конференція: «Від виживання до розвитку. Успішний досвід
використання інструментів кооперації та фінансово-кредитних інститутів».
Мета конференції: допомогти невеликим агровиробникам підібрати дієві
організаційні моделі співпраці та механізми залучення ресурсів, що
гарантуватимуть зростання економічних показників бізнесу та сталий розвиток
сільських територій (1 листопада, 09:30 – 16:00, пав.1, конф-зал 3).

 Міжнародний круглий стіл: «Обмін досвідом з передачі інновацій в
агропродовольчому секторі» (1 листопада, 10:00 – 13:00, пав.3, конф.-зал 2).
Організатор: Посольство Франції в Україні.

 Міжнародна конференція: «Сприяння розвитку сільських територій –
німецький досвід та пропозиції для України» (1 листопада, 14:00 – 17:00,
пав.3, конф.-зал 5). Організатор: Німецько-український агрополітичний діалог
(АПД).
 День молодого спеціаліста: «Твій професійний старт». У програмі заходу:
школа працевлаштування та ярмарок вакансій. Минулої виставки захід став
аншлаговим серед аграрних спеціалістів і багато з них саме завдяки виставці
знайшли місце роботи у відомих компаніях ( 2 листопада, 10:00 -14:00, пав.1
великий конф.-зал).

 Також радимо відвідати:
- практичну конференція: «Сучасна модель інтенсивного яблуневого саду»;
- науково-практичний
семінар:
«Моя
молочна
ферма:
шлях
до
високопродуктивного стада»;

-

семінар: «ЗЕМЕЛЬНИЙ АВАНПОСТ. Юридичні та податкові аспекти аграрного
питання»;
практичний семінар: «Золота ніша. Сочевиця та нут. Економічний потенціал
та ефективність у сівозміні»;
семінар: Стандарти безглютенового виробництва. Як зробити свій продукт
безпечним і конкурентоспроможним в сегменті Glutenfree?»;
міжнародна науково-практична конференція: «Перспективні агронаукові
технології 2017».

Завдяки участі провідних міжнародних та вітчизняних компаній, насиченій
потужній діловій програмі та співробітництву з відомими організаціями, виставка
«АгроКомплекс» стала головним інтелектуальним майданчиком та ефективною
маркетинговою платформою для визначення перспектив розвитку і просування
компаній на вітчизняному та міжнародному ринках.
Режим роботи виставки: 31 жовтня – 2 листопада з 9:00 до 17:00

Більш детальну інформацію про «АгроКомплекс» та ділову програму
виставки Ви зможете знайти на офіційному сайті www.agrocomplex.kiev.ua та на її
сторінці у Facebook www.facebook.com/InterAgroUkraine/.

Дирекція реклами та PR компанії «Київський міжнародний контрактовий
ярмарок»: (044) 461-93-44, e-mail: adv@kmkya.kiev.ua. Контактна особа: Олена
Горбаток.

