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ВИЕ ПЛАНИРАТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯТА
TECHARGO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA?

Организатори и партньори
Аграрна камара на Р. Чехия
Асоциация на земеделската и горскостопанска техника
Университета на името на Мендел в Бърно 
Министерство на земеделието на Р. Чехия
«Профи-Пресс» ООД   
Асоциация на износителите на земеделска техника
Аграрна асоциация на Р. Чехия 
Чешка асоциация на животновъдите на добитък за клане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
«Чешко-моравска асоциация на животновъдите» АД
«Геносервис» АД
Камара на ветеринарните лекари в Р. Чехия
Камара на ветеринарните лекари в Р. Словакия
Държавно ветеринарно управление на Р. Чехия
Асоциаця на животновъдите на чешката пъстра порода едър 

рогат добитък
Асоциаця на животновъдите на холщинската порода едър 

рогат добитък в Чехия
Асоциация на животновъдите на овце и кози в Чехия
Асоциация на свиневъдите в Чехия и Моравия
Ветеринаен и фармацевтичен университет - Бърно

«Асоциация на производителите и търговците на оръжия и боеприпаси»
Чешка предприемаческа асоциация в областта на горското стопанство  
Чешки препараторски съюз
Чешка технологическа платформа на горското стопанство 

инсвързаните с нея промишлени отрасли 
Чешки аграрен университет в Прага – Факултет по лесничейство 

и дървообработване
Чешко-моравско ловно дружество
DŘEVO-PRODUKT SV ООД       
Университет на името на Мендел в Бърно - Факултет 

по лесничейство и дървообработване
Министерство на земеделието на Р. Чехия – отдел лесничейство
Камара ловно стопанство
Национален аграрен музей - Прага
«Lesnická práce» ООД
Държавно предприятие «Горите на ЧР»
Safari Club International – Bohemia Chapter
Обединение «SILVAJAGD»
Обединение на собствениците на обществените и частните гори 

в Р.Чехия
Институт по икономика на лесоустройството
Държавно предприятие «Военни гори и стопанства на Р. Чехия»   

«AGROINTEG» ООД
«Дърво – продукт СВ» ООД
Министерство на земеделието на Р. Чехия
Университет името на Мендел - Бърно
Научно-изследователски институт по аграрна техника

ИНОВАЦИИ, НОВИ 
НАПРАВЛЕНИЯ

www.techagro.cz

www.techagro.cz

Аграрните изложения в Бърно
представят посоките на развитие 
на чешкото земеделие!

Именно тук се водят дискусии по 
актуални теми, свързани с развитието 
на технологиите, като и взаимната 
им връзка с европейската аграрна 
политика.

Темите на специализираната 
съпровождаща програма подготвяме 
заедно с всеобщо признати 
специалисти.

Представител на
„Панаири Бърно” АД 
за България
Наталие Раева
GSM:  +420 604 21 11 75
E-mail:  raevova@gmail.com

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
CZ - 603 00  Brno
Tel.: +420 541 152 529
E-mail: techagro@bvv.cz

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
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СИЛНА МЕДИАЛНА ПОДКРЕПАНОВИ ТЪРГОВСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ  
В течение на двадесет години успешна работа на аграрните изложения и изложбите на лесотехническата 
промишленост TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA и BIOMASA станаха престижно събитие и се ползват с високо 
доверие, а това ги направи едно от главните събития в своята сфера на територията на Европа.
Международното изложение TECHAGRO представя новите технологии, продукти и услуги за селското стопаннство, лесовъдството,
ловното стопанство, ветеринарната област, а също така и отрасала на възобновяваните източници на енергия.

«TECHAGRO» е изключителна възможност да се установят
търговски контакти със специалистите на Чехия, но и с 46
страни от света. Покажете на всички своите новости, инова-
ционни решения и съвременни услуги!

През 2014 година аграрният панаир в Бърно бе
посетен от 119 013 гости от 46 страни на света.

СВЕТЪТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Изложението ще се представят  
743 експоната от 41 страни от света.
Изложбената площ наброява повече от 83 хиляди кв. метра.
Експозицията ще запълни всичките  13 палати и всички 
останали изложбени площи на територията на панаира в Бърно.

Аграрните изложения TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA и BIOMASA са ТОП събитие за всички , които имат отношение към 
селското стопанство, към горската промишленост и към лова. На тези панаири, на техните изложители и представени новости
отделят внимание всички специализирани списания, много вестници, телевизията и радиото в сраната. 

226 чешки журналиста и 36 представители на чуждестранни медии.
В печата и другите средства за масова информация бяха публикувани повече
от 1250 информации за 2014 година.
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растениевъдство ................................................. 41,70 %

животновъдство ................................................ 17,87 %

лесовъдство .......................................................... 7,35 %

услуги .................................................................... 5,55 %

лов ........................................................................ 2,49 %

биомаса ................................................................. 1,91 %

строителство ......................................................... 1,81 %

дървообработваща промишленост ................. 1,57 %

държавно управление, самоуправление ............ 1,25 %

други .................................................................... 18,50 %Ръст на посещаемостта в 1994 – 2014 г.

Сфера на дейност на посетителя-специалистСРЕЩА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ИзложбенаИзложение Изложители
площ (m2)

TECHAGRO 404 60.404
ANIMAL VETEX 84 6.103
SILVA REGINA 199 13.689 
BIOMASA 56 3.511

Общто 743 83.707 
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през 2016 г.
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