UAB “AUTARĖ” kviečia Jus dalyvauti 28 - oje tarptautinėje
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ, GYVULININKYSTĖS, ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ
PARODOJE MINSKE (BALTARUSIJA)

BELAGRO’18
BIRŽELIO 05 – 09 d. adresu: Verslo Centras „GlobusPark“ Minsko raj. Ščiomyslica, Щомыслицкий с/с 28,
Baltarusija
Baltarusijos Respublika visą laiką buvo žemės ūkio pramonės šalis. Agrarinė sritis paliečia beveik kiekvieno
Baltarusijos gyventojo interesus. Žemės ūkio plėtra ir toliau išlieka viena iš pagrindinių aktyviai palaikomu
valstybės prioritetu. Šalies ūkininkų pasiekimai ir perspektyvos susijusios su 2005 – 2010 metų kaimo plėtros
programos realizacija.
Paroda "BELAGRO" - viena seniausių ir labiausiai žinomų parodų Baltarusijoje, savo organizaciniu lygiu,
dydžiu ir apsilankančių specialistų skaičiumi išsiskiria iš daugelio analogiškos tematikos parodų, vykstančių NVS
šalyse, Pabaltijyje ir Rytų Europoje. 2016 m. parodoje "BELAGRO" dalyvavo 603 įmonės iš: Baltarusijos,
Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kinijos, Vokietijos, Danijos, Čekijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Olandijos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Šveicarijos,
Ukrainos.
2017 metais parodą aplankė virš 30 000 žemės ūkio, maisto pramonės specialistų. Savo ekspozicijas parodos
dalyviai pristatė 18 577 kv.m. plote.
Parodoje eksponuojama: mašinos ir įrengimai žemės ūkio produktų gamybai, atsarginės dalys, įrengimai ir
technologijos gyvulininkystei ir paukštininkystei, pramoninė ir prekybinė šaldymo įranga, gyvulininkystė, sėklos,
pašarai, pašarų priedai, veterinariniai preparatai ir medikamentai, bitininkystė, agrochemija, augalų apsauga,
mineralinės trąšos, herbicidai, technologinė maisto produktų perdirbimo įranga, technologinė grūdų, vaisių ir
daržovių perdavimo įranga, pakavimo ir fasavimo įrengimai, žaliavos, tara, pakuotė, etiketės, maisto produktai,
gėrimai, maisto žaliavos.
Dalyvavimo sąlygos:
Registracijos mokestis:
250 EUR
Registracijos mokestį moka įmonė-eksponentė ir įmonė-sub. eksponentė.
Į kainą įeina: 2 kvietimai į biznio kokteilį, informacinė medžiaga, bendra parodos reklama.
1 kv.m. įrengto parodinio ploto:
165 EUR
Į kainą įeiną: parodinio ploto nuoma, konstrukcijų nuoma ir montažas, kiliminė danga, elektros rozetė, 1 šviestuvas
kas 3 kv.m., stalas, 4 kėdės (2 kėdės – 6 kv.m., 4 kėdės – virš 6 kv.m.), užrašas ant stendo (iki 18 ženklų), kabykla
rūbams, šiukšlių dėžė, praėjimų tarp stendų valymas.
Stendas su dviem atvirom sienom:
+ 15 %
Stendas su trim atvirom sienom:
+ 25 %
Stendas su keturiom atvirom sienom: + 30 %
1 kv.m. neįrengto parodinio ploto:
1 kv.m. neįrengto ploto lauko aikštelėje:
1 kv.m. įrengto ploto lauko aikštelėje:
Privalomas įrašas į parodos katalogą ir CD:

Kampinis stendas centrinėje linijoje: + 20%
Minimalus plotas centrinėje linijoje 12 kv.m.
81 EUR (jei stendą įsirenginėja pati įmonė arba trečiasis
asmuo, taikomas 50% antkainis)
30 EUR
165 EUR
160 EUR (tekstas iki 1000 ženklų). Informaciją į katalogą
pateikiama tiktai elektroniniu paštu.

Kainos nurodytos be PVM.

Informacija telefonais: (8-5) 2622453, 8 603 15525.
Projekto vadovė Roma Bieliajevienė, roma@autare.lt
www.autare.lt; www.autaretravel.lt

