Шановні друзі!
З радістю повідомляємо, що саме зараз відбувається підготовка до Міжнародного
сільськогосподарського ярмарку.
Новосадський ярмарок у 2018 році відзначатиме кілька важливих дат, зокрема 95 років з дня
свого заснування, 85 річницю Міжнародного сільськогосподарського ярмарку та 130 років від часу
проведення першої оцінки якості та організації першої Виставки сільськогосподарської продукції.
Традиція ярмарку розпочалася на виставковому майданчику на лівому березі Дунаю в далекому 1923
році. Не змінюючи свого основного напрямку діяльності, Новосадський ярмарок брав участь в
економічному розвитку міста, регіону та держави. Будучи сучасною ярмарковою інституцією сьогодні,
він іде на зустріч викликам майбутнього, слідкуючи за ринковими течіями та сучасними напрямками
ярмаркової діяльності.

Міжнародний сільськогосподарський ярмарок у 2018 році відбудеться з 15 травня (вівторок) по
21 травня (понеділок). Можливість представити себе на Сільськогосподарському ярмарку в ювілейний
рік більшій кількості учасників також є результатом досягнень 2017 року, адже виставкову площу було
збільшено на 10% внаслідок зміни розміщення репрезентантів, чим створено умови для участі більшої
кількості закордонних гостей. Під час Ярмарку учасники виставки мали чудові результати прямого
продажу та уклали численні договори для реалізації їх після заходу. Збільшення кількості експонентів
було зафіксовано на Національній виставці тваринництва, виставках органічних продуктів, продукції з
географічними позначками, а також на 10% збільшена активність на виставці механізації. Для учасників
та відвідувачів влаштовано нові додаткові програми, до прикладу, аукціон худоби та День кар’єри в
аграрному бізнесі. Все це сприяло збільшенню кількості відвідувачів до 10%, і таким чином на
Новосадському ярмарку було понад 140 тисяч відвідувачів.
За подіями Міжнародного сільськогосподарського ярмарку, як найважливішої події в галузі
агробізнесу в Центральній та Південно-Східній Європі, слідкують більше тисячі акредитованих місцевих
та закордонних журналістів, що забезпечує необхідну увагу ЗМІ до кожного експонента.
Однією з особливостей Сільськогосподарського ярмарку, завдяки B2B заходу (бізнес зустрічі), є і
активна ділова та дипломатична діяльність, яка включає велику кількість офіційних візитів до країн з
усього світу. У 2017 році найбільше представників дипломатичного корпусу було з Німеччини, Японії,
Словаччини, Чехії, Туреччини, Швейцарії, Франції, Китаю та Росії, а супроводжували всіх їх економічні
делегації.
Запрошуємо Вас на 85 Міжнародний сільськогосподарський ярмарок. Сподіваємось, що ми
матимемо приємність там побачитись, а Ви скористаєтесь усіма перевагами участі в Новосадському
ярмарку і будете з нами з 15 по 21 травня 2018 року.

