
XXVIII МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА

АГРА

 Международната селскостопанска изложба се нарежда сред най-големите ико-
номически събития за агробизнеса в Югоизточна Европа. Организира се под егидата 
на Министерството на земеделието, храните и горите. 
 Изложбата е оценена като най-полезната за бранша от участници в проучване 
на „Агри Гейт Медия“ за 2018 година. Тя е предпочитана от фермерите заради възмож-
ността да се информират за нови продукти и услуги, да закупят техника и инвентар, да 
обменят идеи и опит. 
 28-ото издание на АГРА затвърди нейните позиции като престижен форум за 
представяне на новости за отрасъла, включително за биопроизводството. Концепцията 
за популяризиране на иновациите бе обогатена с по-широко презентиране на финансо-
ви инструменти за тяхното внедряване в практиката. 
 „Днес „Агра” вече е едно модерно средище на аграрния бизнес, ориентирано 
към много по-мащабно инвестиционно мислене“, заяви министърът на земеделие-
то, храните и горите Румен Порожанов, който откри изложбата. 
 АГРА 2019 отново беше част от единствения на Балканите мегафорума за селско 
стопанство, вино, храни и оборудване. Той е уникална платформа за бизнес и реклама. 
Включва също престижните  прояви „Винария“ (за лозарство и винарство), „Фудтех“ (за 
хранителната индустрия) и „Вкусове от Италия“. В тях близо 650 компании от 30 дър-
жави показаха последно поколение технологии, техника, продукти и услуги по цялата 
верига от полето до трапезата.

 Време 20-24 февруари 2019 г.

 Място Международен панаир Пловдив

 
Организатор

 Международен панаир Пловдив 
  Под патронажа на Министерството на земеделието, 
  храните и горите на Република България

 Партньор Селскостопанска академия
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КЛЮЧОВИ ДАННИ

Участници
Ø	400 директни изложители и представени фирми

Ø	Нови участници: 55; завърнали се: 22

Ø	19 държави: Австрия, България, Германия, Гър-
ция, Дания, Индия, Испания, Италия, Китай, Полша, 
Португалия, Република Корея, Румъния,  
Руска федерация, Словашка република, Словения, 
Сърбия, Турция, Франция

Посетители 

Ø	Брой: над 42 000 от България и Европа

Ø	Профил:
	83% професионалисти от селското стопанство
	59% предприемачи и собственицит

Акценти
Дигитално земеделие
Мултифункционална и икономична техника
Биологични технологии и методи 
Високо продуктивни сортове и хибриди

Подпомагане на малки стопанства и млади фермери

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
Ø	Растениевъдство; 

Ø	Машини и инвентар 
за растениевъдството

Ø	Сортови семена, 
посадъчен материал, препарати  
за растителна защита

Ø	Животновъдство; 

Ø	Машини, инсталации, 
съоръжения  
за животновъдството

Ø	Ветеринарна медицина

Ø	Опаковки и опаковъчна техника

Ø	Услуги и софтуер за агробизнеса

Ø	Медии
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Ø	По-голямо разнообразие на семена, торове  
 и препарати
Ø	По-модерен и креативен дизайна на експозициите 

МЕДИЙНО 
ОТРАЗЯВАНЕ

Изложбата беше отра-
зена в 220 публикации в 
национални, регионални 
и специализирани медии. Водещи телевизии излъчиха видео репортажи и новини в 
основните информационни емисии.

ДЕЛОВИ КОНТАКТИ
Съпътстващата програма на АГРА 2019 включваше 12 събития – 
Ден на екологичното земеделие, конференции, семинари, 
презентации, дискусии и други.
Водещи теми:
Ø	Биологично производство 
Ø	Високо продуктивни сортове и хибриди
Ø	Ефективно фермерство

ТРЕНД 
Ø	Представени 48 иновации за   
 селското стопанство
Ø	Повече новости за прецизна   
 обработка на земята



Международен панаир Пловдив Окончателна информация - АГРА 2019, стр. 4 

ГАЛЕРИЯ

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ УЧАСТВАХТЕ В АГРА 2019! 

ОЧАКВАМЕ ВИ И НА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА

МЕГАФОРУМА ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО,ВИНО, ХРАНИ И ОБОРУДВАНЕ

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА!

www.fair.bg


