
 
 

VI МЕГАФОРУМ  

ЗА АГРОБИЗНЕС, ВИНО, ХРАНИ И ОБОРУДВАНЕ 

 

Мегафорумът за агробизнес, вино, храни и оборудване е единствен на 

Балканите. Показва развитието на няколко стратегически отрасъла на иконо-

миката, които са свързани помежду си както в производствен, така и в марке-

тингов аспект. Как високите технологии променят пътя от нивата до трапе-

зата, демонстрира шестото издание на мащабното бизнес събитие.  

Близо 650 фирми от цял свят презентират иновации от последно поко-

ление, които отговарят на нагласите на модерния човек за завръщане към 

автентичните здравословни продукти. Посетителите ще видят тази тема, раз-

гърната по един атрактивен начин в четири специализирани изложби:   

 АГРА – Международна селскостопанска изложба с БИОАГРА  

 ВИНАРИЯ – Международна изложба за лозарство и винарство 

 ФУДТЕХ – Международна изложба за храни, напитки, опаковки, 
машини и технологии  

 ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ – Изложба на италиански храни и вина  

 В ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ на мегафорума:  

 За първи път – конкурс „Нов продукт на българския пазар“, който 

ще подкрепя български и чуждестранни производители в пазарната 

премиера на висококачествени здравословни изделия 

 По-широко представяне на животновъдството с елитни породи и 

оборудване за ферми 

 Бутикови изби чертаят променената винена карта на България 

 По-голяма технологична зона във „Винария“ и „Фудтех“ 

 Градът на виното и деликатесите е с по-богат асортимент и по-

интересни експонати: храни, вина, напитки, гурме специалитети 

 75 новости от областта на селското стопанство, хранителната и ви-

нарската индустрия 

 ОСНОВНИ ДАННИ 

 представят се близо 650 фирми от 30 държави; 

 присъстват производители и дистрибутори от над 170 сектора; 

 съпътстващата програма включва 26 събития; 

 очакват се над 40 000 посетители от България и чужбина. 

 



 ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ДЕМОНСТРИРАТ: 

 методи за обработване на земята и отглеждане на лозя; 

 нови и традиционни сортове растения и породи животни; 

 оборудване за екостопанства, земеделски и животновъдни ферми; 

 модерни методи за биопроизводство и екологично чисти продукти; 

 машини и технологии за винопроизводството; 

 машини и технологии за хранително-вкусовата промишленост; 

 научни разработки; 

 вина и спиртни напитки; 

 здравословни и диетични храни; опаковки; 

 мед и пчелни продукти; 

 химически торове и препарати с безвредни съставки; 

 софтуер и услуги за селското стопанство; 

 винени и кулинарни турове. 

 КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 

 Конкурс за иновации, представени на изложбите АГРА, ВИНАРИЯ И 

ФУДТЕХ, отново ще отличи най-авангардните предложения. Той се организира 

по инициатива на Международен панаир Пловдив с подкрепата на Минис-

терството на земеделието, храните и горите. Комисията е съставена от изявени 

експерти и учени. В 12-ото издание участват 43 нови продукта и разработки, 

сред които 13 от световен мащаб и 6 от европейски, демонстрирани от 

фирми и институти.  

КОНКУРС „НОВ ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 

 Над 30 са претендентите за награди в конкурса „Нов продукт на българ-
ския пазар“, който се организира за първи път в рамките на изложбите „Фудтех“, 
„Винария“ и „Вкусове от Италия“. Идеята е да се подкрепи пазарният дебют на 
висококачествени храни и напитки от български и чуждестранни фирми. 
Експерти и представители на големи търговски вериги са включени в комисията, 
която ще определи призьорите.  

В първото издание се състезават предимно здравословни и функцио-

нални храни, а също – високо алкохолни напитки, сред които най-награжда-

ваната водка в света и 15-годишна българска ракия.  

КОНКУРС „ИЗБОРЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“ 

 Посетителите на Града на виното и деликатесите могат да се включат в 

традиционния конкурс „Изборът на потребителя“, като дегустират месни и 

млечни продукти, консерви, хляб и сладкарски изделия, вина и алкохолни 

напитки, презентирани от участници в изложбите ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ И 

ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ. С оценките на публиката се прави класацията на най-

харесваните експонати. Резултатите ще бъдат обявени на 22.02., събота, от 16 

ч. в палата 10. 

 КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН  

 Категории: 1) Експозиции; 2) Опаковка, етикети, рекламни материали 

 Награди получават архитекти, графични дизайнери и фирмите, за които 

са работили, за да се насърчи развитието на продуктовия дизайн. 

 Партньор: Националната асоциация за дизайн и реклама 

 



 

 НАГРАДИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ 

 С входния билет посетителите получават достъп до всички изложения и 

анкетна карта, с която участват в проучване за техните нагласите и могат да 

спечелят една от наградите, осигурени от Международен панаир Пловдив:   

 Бензинова моторна резачка RURIS 242 плюс многофункционална каска, 

защитни ръкавици и пила с дръжка 

 Кафе машина за капсули Caffetiammo, Италия, плюс сто капсули 

 Луксозна подаръчна кошница с гурме специалитети  

Имената на гостите, които ще получат награда, ще бъдат обявени на 

23.02., неделя, в 13 ч. пред палата 6.  

Билетът струва 7 лева, а карта за петте дни – 20 лева.   

За ученици, пенсионери и за фирми, закупуващи над 20 билета с 

предварителна заявка, има преференциална цена от 4 лева.   

  

 РАБОТНО ВРЕМЕ 

 от 19.02 до 22.02. вкл. - 09.00-18.00 ч. 

 последен ден 23.02. (неделя) - 09.00-14.00 ч. 
 
 ЛОКАЦИИ 

 Палата 2: АГРА и ФУДТЕХ – Машини и съоръжения за сортиране, 
опаковане и складиране; Техника за хранителната индустрия;  
Торове и препарати 

 Палата 3: АГРА – Машини, инсталации и съоръжения  
за животновъдството; Съоръжения за растениевъдството; Помпи 

 Палата 6: СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 
Семена и посадъчен материал; 
Селскостопански инвентар и съоръжения. 

 Палата 10: ВИНАРИЯ И ФУДТЕХ – Машини и съоръжения 
за винената индустрия;  
Машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост; 

 Палата 11: ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ 
ГРАД НА ВИНОТО И ДЕЛИКАТЕСИТЕ  
Вина и спиртни напитки; Храни 

 Палата 13: АГРА - Растениевъдство, семена и посадъчен материал; 
Машини и съоръжения, парници и оранжерии, помпи;  
Агрохимикали и торове 

 Открити площи: АГРА – Селскостопански машини и съоръжения;  
Резервни части; Посадъчен материал.   
Места: поле V - между палати 3, 6 и 7; поле VII – зад палата 7;  
поле IX - пред палата 13; поле XI – северно от палата 6;  
поле XIII – южно от палата 6 
 

 УЛЕСНЕНИЯ  
 Безплатен достъп с регистрация – след покана от фирма изложител 
 Паркинги - автоматично отчитане 7 лв./ден 

   - бул. „Марица“ (по протежението на река Марица) 
  - многоетажен паркинг - бул. „България“ 
     - бул. „Цар Борис III Обединител“ - до палата 10 


