Шановні колеги!
Запрошуємо ваше підприємство взяти участь у П’ятнадцятий сільськогосподарський виставці «ФЕРМЕР УКРАЇНИ-2012», яка відбудеться 11-13 жовтня 2012 року в Києві на території Національного Комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) у павільйонах №3 та 1.
ОРГАНІЗАТОРИ ВИСТАВКИ:
 Асоціація фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ)
 Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України (СУСОКУ)
 Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та садівничої продукції (ВАВВСП)
 Асоціація дорадчих служб України
 Конгрес молодих аграріїв (КМА)
 Асоціація медоварів України (АМУ)
 ПАТ «ЮТЕМ»
 ТОВ «Еко-Вітера»
За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Розпорядник: ТОВ «Господар ЕЦ»
РОЗКЛАД РОБОТИ ВИСТАВКИ:
Офіційне відкриття - 11 жовтня 2012 року о 11.00
Робота виставки: 11 жовтня - 10.00-18.00, 12 жовтня - 10.00-18.00, 13 жовтня - 10.00-17.00
Закриття - 13 жовтня 2012 року о 17.00
ПРОГРАМА ВИСТАВКИ:
11 жовтня (четвер) – Свято молодого вина
 Презентація фермерських господарств областей України (АФЗУ).
 Засідання Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України.
 Конференція з питань вирощування винопродукції та виробництва вина фермерськими та
особистими селянськими господарствами (ВАВВСП).
 Свято молодого вина: фестиваль, конкурс та тематична експозиція (ВАВВСП).
12 жовтня (пятниця) – День кооперативів
 Круглий стіл «Обговорення проекту змін до Закону «Про кооперацію» (СУСОКУ).
 Презентація експозиції споживчої, обслуговуючої та кредитної кооперації.
 Круглий стіл «Сільськогосподарська кооперація та альтернативні види енергетики» (СУСОКУ та
ПАТ ЮТЕМ)
 Перший національний конгрес молодих аграріїв України «Аграрне майбутнє України» (КМА)
13 жовтня (субота) – Свято короваю
 Перший національний конгрес молодих аграріїв України «Аграрне майбутнє України», робота по
секціям (КМА).
 Круглий стіл з питань форвардних закупівел зернових.
 Св’ято короваю: дегустація хлібо-булочної продукції, конкурс на кращий коровай, нагородження
переможців. (АФЗУ).
 Конференція «Вирощування екологічної продукції та шляхи її реалізаці» (ТОВ «Ековітера»).
А також пройде серія семінарів та презентацій, що організовують партнери та учасники виставки.
Основна експозиція виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ-2012» – техніка, обладнання та матеріали для фермерських господарств (основні критерії для експонатів – використання в господарствах до 500 га,
потужність техніки – до 150 к.с.), а саме:
 НОВА ТА КОМІСІЙНА СІЛЬГОСПТЕХНІКА: машини для обробки грунту; внесення органічних та мінеральних добрив; для посіву зернових, зернобобових, овочевих і технічних культур; для хімічного захисту рослин; дощувальні машини і агрегати; машини для заготівлі кормів; комплектуючі та запасні
частини до с/г техніки; технічний сервіс...

 ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ МАЛИХ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ, ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ...
 ФЕРМЕРСЬКЕ ОВОЧІВНИЦТВО ТА САДІВНИЦТВО: технології вирощування овочів, фруктів, ягід та
картоплі; тепличні технології; технології зберігання, охолодження і збереження якості продукції; сортування, пакування та інші сучасні способи післязбиральної та передпродажної доробки плодоовочевої
продукції; обладнання для переробки та пакування овочів і фруктів...
 ТЕПЛИЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СКЛАДІВ...
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ: зерноочисне обладнання; зерносушарки;
млини; обладнання для миття, сушки, сортування с/г продукції; устаткування для переробки рослинних
олій; холодильне устаткування; обладнання для переробки м'яса, молока...
 УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ...
 ПАКУВАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ: технології, обладнання та матеріали для пакування, складське обладнання, вагове устаткування...
 МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ, КОРМИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА І ПТАХІВНИЦТВА: для вирощування та
догляду за тваринами; системи вентиляції та контролю температури, засоби гігієни тварин; корми та
біодобавки; доїльне, молочне устаткування...
 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, БІОПРЕПАРАТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ...
 НАСІННЯ ТА НАСІННИЦТВО...
 АГРОХИМІЯ: засоби захисту рослин; мінеральні та органічні добрива; стимулятори росту рослин...
 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНА ПРАЦІ...
 АГРОЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВОМ: фінансові послуги; агроконсалтинг;
дорадчі служби; агроменеджмент; системи управління якістю...
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: інвестиції та інновації; сучасні енерго та ресурсозаощаджуючі технології...
 СІЛЬСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА...
Окремі експозиції виставки:
 Експозиція обласних асоціацій фермерів та обласних відділень СУСОКУ
 Техніка та обладнання для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 Біотехнології
 Біоенергетика
 Екологічне землеробство
 Бджільництво
 Конярство
На території Національного Комплексу «Експоцентр України» разом з виставкою «Фермер України-2012»
відбудуться виставки «Сад. Город. Урожай-2012» та «Овочі та фрукти України-2012», що організовує НКЕУ.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ (ціни з урахуванням ПДВ):
 ОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА в павільйоні – 480,00 грн за 1 кв.м. Ціна включає: стінки, килим,
фриз з назвою, охорону в неробочі години, стіл, два стільці, світильник, євророзетку.
 НЕОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА в павільйоні – 280,00 грн за 1 кв.м.
 ВИСТАВКОВА ПЛОЩА в малих павільйонах – 480,00 грн за 1 кв.м.
 НЕОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА НА ВІДКРИТОМУ МАЙДАНЧИКУ – 90,00 грн за 1 кв.м. Ціна
включає охорону в неробочі години виставки.
 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР – 900,00 грн. Ціна включає: розміщення інформації про Учасника в офіційному
каталозі виставки, реєстрацію Учасника, бейджі.
 РЕКЛАМА В КАТАЛОЗІ ВИСТАВКИ – 2000,00 грн за сторінку А5 (наклад - 3000 примірників). Наклад
каталога буде розповсюджений серед учасників та відвідувачів виставки.
 ЗАОЧНА УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ – 2500,00 грн. Учасник отримує право на розміщення інформації в
офіційному каталозі виставки та розповсюдження рекламних матеріалв через стенд організаторів.
 ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ – 1000,00 грн за годину (зал на 40 місць), 3000,00 грн (зал на 300 місць).
 БАНЕРНА РЕКЛАМА на території виставки – 400,00 грн за 1 кв.м. (мін. 4 кв.м.)
Можливо також замовити різноманітне додаткове обладнання (окрема заявка).

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ!
ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»
01042, Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, оф.421
Тел./факс: (044) 501-7823, (044) 501-7824
Е-пошта: farmer_agro2012@ukr.net, cooperativeunion2@ukr.net

