Sejem Agra

Priložnost
za preboj na Daljni vzhod
Na sejmu Agra bo posebna pozornost namenjena kitajskim podjetjem.
Poleg možnosti za sklepanje mednarodnih poslov bodo predstavljene tudi
možnosti za računalniško vodenje kmetij.
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Med 26. in 31. avgustom bo na sporedu 55. sejem
Agra, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski
sejem v srednji Evropi, ki bo – kot obljubljajo organizatorji – ponovno postregel s številnimi novostmi
razstavljavcev na področju kmetijstva in živilstva,
z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali in z
vzorčnimi rastlinskimi nasadi.

predstavitvami se bodo predstavile številne druge
države in regije,« napovedujejo na Pomurskem sejmu.
V prvi vrsti pa bo sejem Agra ponudil predstavitve
vodilnih svetovnih blagovnih znamk kmetijske in
gozdarske mehanizacije, novosti na področju opreme
in sredstev za pridelavo človeku in okolju prijaznih
živil ter vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi,
vina in produkte slovenske živilskopredelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. »Na razstavnih
prostorih – z razstavami, svetovanji ter strokovnimi
dogodki – se bodo predstavile najvidnejše državne,
zbornične, gospodarske in strokovne institucije,«
dodajajo organizatorji.
Na skupnem prostoru zbornice okoli 30 podjetij
Svoje mesto na prizorišču sejemskega dogajanja si
je že zagotovila tudi Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij Gospodarske zbornice Slovenije, ki na tem
sejmu že vrsto let nastopa na največjem razstavnem
prostoru v hali A sejmišča v Gornji Radgoni. Tam se
predstavljajo posamezna slovenska kmetijska in
živilska podjetja.

Na sejmu bodo
v sklopu GZS
tudi Ljubljanske
mlekarne, ki
bodo na svojem
razstavnem
prostoru
potrošnikom
predstavljale nove
in aktualne izdelke,
ki jih lahko tudi
poskusijo. Vsak
dan bo namenjen
predstavitvi druge
skupine izdelkov.

Srečanje srednje in vzhodne Evrope s Kitajsko
Na prizorišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni
se bo pod sloganom »Tradicionalno svež!« predstavilo več kot 1700 razstavljavcev iz 30 držav. »Ključni
dogodek, ki bo obeležil sejem v letu 2017, bo srečanje
skupine držav srednje in vzhodne Evrope ter Kitajske
16+1. Pomembno poslanstvo mehanizma, ki ga na
področju kmetijstva in gozdarstva vodi prav Slovenija,
je spodbujanje trajnostnega in večnamenskega
upravljanja gozdov, razvoja zelenega gospodarstva in
ekološke kulture, kar bodo tudi pomembni poudarki v
razstavnem in strokovnem sejemskem programu.
Posebna pozornost sejma Agra bo namenjena
Mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj,
hrani iz naše bližine, trajnostnemu kmetovanju in
gospodarjenju z gozdovi ter kmetijski tehniki za
visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Država
partnerica bo Kitajska, z državnimi in pokrajinskimi
glas gospodarstva plus, julij-avgust 2017
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Osrednji dogodek
bo srečanje skupine
držav srednje in
vzhodne Evrope ter
Kitajske 16 + 1.
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Nove priložnosti za sklepanje
mednarodnih poslov
Slovenija prav v času sejma Agra gosti 12. kmetijsko-trgovinski forum med Kitajsko ter državami srednje
in vzhodne Evrope, na katerem pričakujejo politične
in gospodarske delegacije iz vseh držav tako imenovane skupine 16 + 1. Organizatorji ne dvomijo, da bo
sejem razstavljavcem in drugim obiskovalcem tudi
zaradi predstavitve kitajskih kmetijskih ter živilskih
podjetij ponudil odlično poslovno okolje za povezovanje in sklepanje novih poslov.
»Pri skupini CEEC 16 + 1 gre za mehanizem
usklajevanja in sodelovanja na področju kmetijstva
in gozdarstva med Kitajsko ter državami srednje in

glas gospodarstva plus, julij-avgust 2017

Na sejmu o računalniškem vodenju kmetij
Obiskovalci se bodo na sejmu lahko seznanili s
poljedelsko, živinorejsko, vinogradniško, sadjarsko
in gozdarsko mehanizacijo najvidnejših svetovnih
in domačih blagovnih znamk, orodjem in opremo,
živili ter vini, eko živili, semeni in sadikami, sredstvi
za prehrano ter varstvo rastlin in živali, opremo za
živilskopredelovalno industrijo, vinarstvo in vinogradništvo, izdelki za trajnostno gradnjo ter uporabo
obnovljivih virov energije. Obenem pa tudi s transportnimi sredstvi, izdelki umetne in domače obrti ter
rešitvami za računalniško vodenje kmetij.
Slovenska živilska industrija pa namerava
obiskovalce tudi pogostiti z izdelki, ki jih ustvarja
sama. »Razstavni prostor Zbornice kmetijskih in
živilskih podjetij bo številnim obiskovalcem sejma
ponujal vsakodnevne degustacije hrane in pijače.
Sodelujoča podjetja pa lahko poleg promocije svojih
izdelkov uporabljajo tudi osrednji razstavni prostor za
poslovne razgovore,« napovedujejo na zbornici. gg
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Podjetja bodo imela
možnost navezave
poslovnega
sodelovanja tudi
z razstavljavci
iz Vojvodine,
Madžarske, Hrvaške,
Avstrije, Poljske,
Litve, Slovaške in
Romunije.

»Tako kot preteklo leto se bo tudi letos na skupnem
razstavnem prostoru zbornice na več kot 370 m2
predstavilo okrog 30 podjetij. Osrednja pozornost bo
namenjena predstavitvi njihovih blagovnih znamk,
poudarek pa bo tudi na vseh aktualnih temah in
projektih, ki jih vodijo na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Tako se bo vzporedno s promocijo v času
trajanja sejma zvrstilo kar nekaj strokovnih posvetov,
sestankov in dogodkov za medije. Med drugim bodo
organizirani dogodki, kot so posvet kmetijskih podjetij, sadjarski posvet, posvet o javnih naročilih, podpis
zavez odgovornosti mlečnopredelovalnega sektorja
ter številni sestanki delovnih skupin in sekcij, ki delujejo v okviru zbornice,« napovedujejo na zbornici.

vzhodne Evrope. Poleg Kitajske in Slovenije v mehanizmu sodelujejo še: Albanija, Bosna in Hercegovina,
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska,
Latvija, Litva, Makedonija, Črna gora, Poljska,
Romunija, Srbija in Slovaška. Slovenija pa je tista,
ki je prevzela vodenje mehanizma za usklajevanje
sodelovanja na področju kmetijstva in gozdarstva s
sedežem na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,« poudarjajo na Pomurskem sejmu.
Poleg priložnosti, ki jih bodo iz Kitajske prinašali
tamkajšnji razstavljavci, pa se bodo ob oziroma po
sejmu odpirale tudi številne možnosti za poslovna
sodelovanja z razstavljavci iz srbske Avtonomne
pokrajine Vojvodina, iz Madžarske, Hrvaške, Avstrije,
Poljske, Litve, Slovaške in Romunije, ki bodo prav tako
aktivni na sejmu Agra.

