


18-20 травня у м. Черкаси на території аеропорту відбудеться AGROSHOW UKRAINE 2017 – перший експо-фест в 
Україні. Це один з найбільших заходів агропромислової галузі в Східній Європі.

AGROSHOW UKRAINE 2017 – це 120 000 м2  території експо-фесту, 20 000 відвідувачів, 400 учасників з України та 100 
з-за кордону, 30 000 м2  території для демо-показів техніки, 36 годин тематичних конференцій та насичена шоу-
програма.

Експо-фест це - сучасний виставковий формат open-air, який поєднав в собі комерційну, освітню та розважальну 
платформи. Це єдиний захід з новітнім підходом до його проведення. 

AGROSHOW UKRAINE 2017 підтримують Міністерство продовольства і агропромислового розвитку України, 
Черкаська обласна державна адміністрація та управління АПК в Черкаській області. Організатором виступає ТОВ 
«Євро Бізнес Консалтинг».

ПРО AGROSHOW UKRAINE 2017

виставковий простір освітня програма

нетворкінг

фестиваль інновацій

бізнес платформа

новий формат

все тієї ж виставки



Загальна інформація про експо-фест

Загальна площа експо-фесту 120 000 м2

 Паркінг 1400 машиномісць 

Загальна площа території, для демо-показів техніки - 30 000 м2  

Конференц-зали

Загальна кількість конференц-залів - 3

Загальна місткість конференц-залів - 550 осіб

Нетворкінг-зона

Кількість залів - 3 

Загальна кількість місць - 90

 Кава-поінт

Спеціальні служби

Цілодобова охорона 

Складські приміщення

Різноманітні сервісні служби (кейтерінг, хостес, промоутер, тощо)  

Розміщення реклами на території експо-фесту  

Кожна конференц-зала може бути обладнана під особливості будь-якого 

ділового формату заходу. Територія експо-фесту дозволяє встановлювати 

додаткові конферен-зали, будь-якого розміру та формату, що не обмежує 

кількість бажаючих стати учасником ділової та освітньої програми. 

25 000 
відвідувачів

3 
дні

120 000 м² 
виставкової площі

100 
спеціальних гостей

500 
учасників

НОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ ПРОСТІР У АГАРНОМУ СЕРЦІ УКРАЇНИ



ГЕОГРАФІЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ВІДВІДУВАЧІВ

AGROSHOW UKRAINE 2017 ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

- Іноземні інвестори
- Керівники і профільні фахівці сільськогосподарських 
підприємств і агрофірм
- Голови районів та управлінь АПК
- Керівники і профільні фахівці агрохолдингів
- Керівники і профільні фахівці агропромислового комплексу
- Фермерські (сільські) господарства
- Сільськогосподарські кооперативи
- Агрохімічний комплекс
- Птахівницькі та тваринницькі підприємства
- Представники харчових і переробних підприємств
- Представники торгівлі
- Студенти вищих навчальних закладів аграрного профілю
- Представники галузевої науки

відвідувачів виставок приймають рішення 

про співпрацю чи впливають на нього

Керівники/власники компаній

Керівники відділів

Менеджери/ спеціалісти

Інженери/технологи

Наукові співробітники

ПОСАДОВИЙ СТАТУС

ВІДВІДУВАЧІВ



ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ AGROSHOW UKRAINE 2017

Екологічно чисті продукти і технології

Агрохімія та засоби захисту рослин

HiTech/IT технології

Тваринництво

Птахівництво

Рибництво

Бджолярство

Кормова промисловість

Ветеринарія

Генетика

Альтернативна енергетика

Будівництво в АПК

Управління сільгоспвиробництвом

Транспорт і логістика

Аграрна наука і освіта

Харчова та переробна промисловість

Іригаційні системи

Спеціалізовані ЗМІ

Ягідництво, садівництво та 
тепличне господарство

Присадибне господарство 

Сільгосптехніка та обладнання

Екологія, переробка відходів та утилізація



СХЕМА ЕКСПО-ФЕСТУ



Каталог учасників 

Інформація про учасника в 

офіційному каталозі 

Диплом учасника  

Бейдж учасника  

Паркувальне місце  

Wi-Fi доступ   
Участь представника у 

гала-вечірці  

Виставкове місце (мін. 6м²)

Охорона виставкового місця 

у неробочий час 

Прибирання загальної території  

Маркетинговий супровід 

учасника експо-фесту  

Можливість використовувати 

безкоштовні рекламні опції

Виступ у конференц-залі до 20 хв. 

Технічне оснащення 

Розміщення інформації про 

учасника в програмах заходу  

Онлайн-трансляція виступу  

Запис відео на публікація

на You-Tube каналі  

Анонсування учасника в

 e-mail розсилці  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
ВНЕСОК

ОЧНА УЧАСТЬ СПІКЕР

Можливість росповсюджувати

рекламну продукцію 

ПРОМОУТЕР

Можливість росповсюджувати

рекламну продукцію 

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

ВАРТІСТЬ ТА ФОРМИ УЧАСТІ НА AGROSHOW UA 2017

3250 грн2000 грн

3333 грн

3750 грн 1250 грн

УМОВИ
УЧАСТІ

Компанія, яка бажає взяти участь в експо-фесті, направляє Організатору заявку до 17 
травня 2017 року, після чого вона реєструється в якості Експонента. На підставі заявки 
Організатор направляє Експоненту договір і рахунок на оплату.

Рекламний модуль у офіційному

каталозі



ФЕСТИВАЛЬ ІННОВАЦІЙ

Під час експо-фесту буде діяти фестиваль інновацій. Він 
проводиться для того, щоб представники сільськогосподарської 
галузі дізнались про кращі інноваційні рішення в аграрній техніці 
і обладнанні, а підприємства мали стимул впроваджувати їх. 
Також, під час офіційного відкриття фестивалю, учасники 
зможуть транслювати демонстрацію новинок на головну сцену 
та екрани.

Можливість демонстрації новинки

на головну сцену

Окрема зона експо-фесту

Можливість взяти участь у 

шоу дронів



ЯК ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ТЕХНІКУ?

Які можливості показати себе будуть у виробників та 
дистриб’юторів сільгосптехніки? Цьогоріч, на AGROSHOW 
вітчизняний виробник зможе позмагатися з закорднонним 
виробником на тракторних перегонах або продемонструвати 
можливості техніки на польових демонстарціях, а також, 
відкрити перший експо-фест в Україні, взявши участь у параді 
техніки. 
Після запального шоу - мийки трактора нашими Agro Ladies, ми 
впевнені, його придбають прямо з виставки!

Можливість взяти участь у параді

техніки

Польові демонстрації техніки

Можливість взяти участь у змаганнях

техніки

Можливість взяти участь у шоу-мийці

тракторів



ЗОНА НЕТВОРКІНГУ - ЗУСТРІЧ НА МІЛЬЙОН

 Спеціально для учасників та відвідувачів AGROSHOW Ukraine 2017 всі 3 дні буде діяти зона 
нетворкінгу. Це зона налагодження контактів, прийняття важливих рішень, підписання контрактів та 
договорів. Це спеціальне місце, обладнане таким чином, щоб стимулювати знайомства і діалог 
учасників. Ви матимете тисячі можливостей для бізнес-знайомств та ділових партнерств. Тільки уявіть, 
наскільки цінними контактами наповниться Ваша телефонна книга всього за 3 дні, після знаходження в 
оточенні більше 2000 підприємців з різних куточків Європи.
 Саме тут Ви зможете знайти нових клієнтів та партнерів по бізнесу, найняти кращих співробітників, 
залучити інвесторів, а також придбати корисні зв’язки, за допомогою яких можна успішно вирішувати 
особисті та бізнес-питання. 

Чи траплялась у Вас ситуація на виставці, коли Ви зустріли

партнера і хочете обговорити з ним важливе питання, а 

зручного місця для цього немає?

На Вашому стенді панує робоча атмосфера, а ви хочете 

розслабитися і зав’язати нові контакти за чашечкою кави?

Ви хочете спробувати себе у нетворінгу?

AGROSHOW ДАЄ ВАМ ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ!





Ми готові до AGROSHOW, а ви готові?



КОНТАКТИ

ТОВ "ЄВРО-БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ" 

Україна, 18000, м.Черкаси, 

вул. Б.Вишневецького 36/1 

office.eurobc@gmail.com 

www.agroshow.com.ua

Прес-центр 

+380930603106 

pressa.agroshow.ua@gmail.com

Дирекція "AGROSHOW UA" 

+380982988044 

Організаційний комітет 

+380673362305

+380985531277

+380505450995

+380992126461 

agroshow.ua@gmail.com 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

