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TECHAGRO se zaměřuje výhradně na rostlinnou 
výrobu, technologie pro chov se prezentují  
na veletrhu ANIMAL TECH v lichých letech.

Tradice a prestiž

Zaměření na rostlinnou výrobu

Více než dvacetiletá tradice, jeden ze tří
největších veletrhů svého druhu v Evropě,
vyprodaná plocha výstaviště.



Prezentace předních světových i domácích značek, většina
vystavovatelů považuje účast na veletrhu TECHAGRO
za jeden z nejvýznamnějších marketingových nástrojů.

Důležitý marketingový nástroj

Stabilní návštěvnost přes 110 000 osob,
většina působí v zemědělství – v rostlinné výrobě.

TECHAGRO 2018 - 112 646 návštěvníků ze 39 zemí, 
nejvíce zahraničních návštěvníků ze Slovenska, Rakouska, 
Maďarska, Polska, Slovinska a Německa.

Malá zemědělská mechanizace                                    34,17%
Náhradní díly, agregáty zemědělských strojů              10,18%
Posklizňové technologie                                                 6,71%
Zemědělská technika   26,33%
Osivo, sadba, agrochemie 6,40%
Zemědělské stavby 6,26%
Stroje, zařízení a nářadí v lesním hospodářství 9,21%
Osivo, sadba a chemie v lesním hospodářství 3,25%
Biomasa 4,89%
Myslivost a lovectví 7,77%
Zbraně a munice 4,10%

Setkání odborníků

Návštěvníci ze 39 zemí

O co nejvíce návštěvníci projevili zájem



Veletrh Vystavovatelé Výstavní plocha 
(m2)

TECHAGRO 545 73 293

SILVA REGINA 179 13 581

BIOMASA 26 1 315
Celkem 750 88 189

91 % vystavovatelů bylo spokojeno s veletrhem
84 % předpokládá účast na dalším ročníku

73 % vystavovatelů přišla správná klientela
54 % vystavovatelů bylo spokojeno
         s navázanými kontakty

97 % návštěvníků odcházelo z veletrhu   
         spokojeno
92 % plánuje navštívit další ročník

51 % návštěvníků jsou majitelé firem, manažeři,
nákupčí, 38 % přijelo nakoupit nebo objednat
produkt, navázat obchodní vztahy

750 vystavovatelů z 37 zemí, podíl zahraničních
vystavovatelů 23 %, výstavní plocha 88 tisíc m2,
vyprodané brněnské výstaviště.

Spokojení vystavovatelé

Zákazníci a kontakty 

Spokojení návštěvníci

Kompetentní návštěvníci

Obchodní příležitosti



• Agrární komora ČR
• A.ZeT Asociace zemědělské a lesnické
  techniky
• Česká zemědělská univerzita v Praze
•  Mendelova univerzita v Brně
•  Ministerstvo zemědělství ČR
•  Profi Press s.r.o.
•  Sdružení dovozců zemědělské techniky
• Zemědělský svaz České republiky

• Odborné konference a semináře
• Obchodní delegace ze zahraničí
• Prezentace trendů

Podpora odborné návštěvnosti Spolupořadatelé
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