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SEJEM NOVE GENERACIJE!
uprava sejma
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INFORMACIJE:
Mateja Jaklič
direktorica komerciale
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si
C

Andrej Slogovič
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 112
E: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Jana Dimec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 108
E: jana.dimec@pomurski-sejem.si
Boris Nicolas Erjavec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si
mag. Vesna Dajčman
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 118
E: vesna@pomurski-sejem.si

KJE SMO

Robi Fišer
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 113
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si
Miran Mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si

PREDSTAVNIŠTVA:
Hrvaška
Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr
Slovaška
Štefan Kunčak
Plzenska 4
83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: skuncak@gmail.com
Madžarska
Mac-Line Hungary Ltd.
1 93 Felszabadulás Str.
Röszke H-6758
T/F: +36 62 430 861
E: office@macline.hu
www.macline.hu
Italija
TURISMO srl
Viale S. Marco, 58
30020 Venezia Italia
T:+39 377 2394638
E: fira.radgona@gmail.com
www.turismosrl.it
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58. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

22. – 27. 8. 2020
Gornja Radgona
www.sejem-agra.si

TEŽIŠČA

SEJEM NOVE GENERACIJE

ZDRAVJE RASTLIN

Spoštovani,

DIGITALIZACIJA

vabimo vas na najpomembnejše srečanje ponudnikov kmetijske mehanizacije in opreme,
izdelkov za živilstvo, prehrane in vin, pridelovalcev, predelovalcev, gospodarstvenikov,
strokovnjakov in potrošnikov v tem delu Evrope, na 58. mednarodni kmetijsko-živilski sejem
AGRA v Gornji Radgoni od 22. do 27. avgusta 2020.

KMETIJSTVO V PRIHODNOSTI
PODNEBNE SPREMEMBE IN VODNI VIRI
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
HRANA IZ NAŠE BLIŽINE

V mednarodnem letu zdravja rastlin bomo kmetijstvo prihodnosti obdelovali s tehnološkimi
inovacijami, digitalizacijo in ekološkim kmetijstvom. Prilagajali se bomo podnebnim
spremembam in varovali vodne vire. Posvečali se bomo proizvodnji, predelavi in distribuciji
hrane, njeni sledljivosti in varnosti ter opozarjali na prednosti oskrbe s hrano iz naše bližine.

SLEDLJIVOST HRANE
GOZD IN LES - NAŠE BOGASTVO

AGRA prinaša novo generacijo tehnologij za pridelavo in predelavo novim generacijam
kmetov, vinogradnikov, gozdarjev, predelovalcev in potrošnikov zdrave hrane. Vabimo vas,
da jih prepričate s svojo poslovnostjo in kakovostjo na razstavnem prostoru, s strokovnostjo
v sodobnih forumskih dvoranah ter z inovativnostjo in najboljšimi praksami na predstavitvenih
površinah.
AGRA bo na več kot 71.000 m2 razstavnih in predstavitvenih površin učinkovito poslovno in
strokovno povezala preko 1.850 razstavljavcev iz več kot 30 držav s 120.000-imi obiskovalci,
kolikor jih pričakujemo. Med njimi je več kot 30% strokovnjakov in poslovnežev. Več kot
20% jih je iz tujine, 70% tistih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 10 % jih prihaja iz živilske panoge.
Ob zgovornih razlogih, da bo uspešno, se veselimo sodelovanja nove generacije.
S spoštovanjem,
Janez Erjavec,
Predsednik uprave Pomurskega sejma

STIČIŠČE POSLA IN MEDNARODNIH PARTNERSTEV
1.850
32

razstavljavcev

71.800 m2

skupnih razstavnih površin

29.000 m2

zunanji razstavni prostor

24.500 m2

notranji razstavni prostor

15.300 m2

vzorčni nasadi

3.000 m2

razstave živali

držav

118.000 obiskovalcev

KMETIJSTVO IN PREHRANA

POSLOVNOST IN STROKOVNOST OBISKA

AGRA predstavlja najnovejše tehnologije pridelave, reje in predelave z vodilnimi svetovnimi
blagovnimi znamkami kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme za živilsko predelavo.
Ob njih ponuja vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi in vina.

72 % obiskovalcev se ukvarja s kmetijstvom, od tega:
25 % obiskovalci, ki se ukvarjajo z živinorejo
23 % obiskovalci, ki se ukvarjajo s poljedelstvom
15 % obiskovalci, ki se ukvarjajo z vinogradništvom
12 % obiskovalci, ki se ukvarjajo z gozdarstvom
11 % obiskovalci, ki prihajajo iz živilsko-predelovalne industrije
6 % obiskovalci, ki se ukvarjajo s turizmom na kmetiji
4 % obiskovalci, ki se ukvarjajo z vrtnarstvom
4 % ostala dejavnost povezana s kmetijstvom

40,2 %
15,8 %
11,4 %
10,4 %
8,2 %
5,6 %
5,3 %
3,1 %

kmetijska mehanizacija in oprema
živila
institucije, državne predstavitve, razstava živali, vzorčni nasadi...
stroji in oprema za gozdarstvo
stroji in oprema za živilsko industrijo, gostinska oprema
semena in sadike
prehrana in nega živali
sredstva za prehrano in varstvo rastlin

RAZSTAVE ŽIVALI goveje živine konj drobnice prašičev perutnine avtohotnih pasem

SEJEM AGRA JE PRISOTEN POVSOD

domačih živali rib malih živali

Preko 800 poročil in medijskih najav o sejmu Agra.
293 akreditiranih novinarjev iz 10-ih držav je poročalo neposredno iz sejma.

VZORČNI NASADI avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin permakulturno-

MEDNARODNI OBISK

biodinamični vrt hiška iz slamnatih bal vrtnine, dišavnice, zelišča gozdno parkovni nasad sejemska učna
gozdna pot zeleni dragulji narave

28 %

IZOBRAŽEVANJA, PRENOS ZNANJA, IZMENJAVA IZKUŠENJ

40 %

strokovni posveti in predavanja delavnice in seminarji, forumi okrogle mize kmetijsko in živilsko šolstvo
kooperacijska srečanja B2B

POSLOVNOST

vladne in nevladne organizacije predstavitve držav in regij poslovna in strokovna združenja ter
organizacije podeželska mladina in mladi kmetje

obiskovalcev, ki so sejem obiskali s poslovnim namenom

OBISKOVALCI V FAZAH INVESTICIJ

42 %

INSTITUCIONALNO PODROČJE

obiskovalcev iz drugih držav

obiskovalcev je starih med 21 in 40 let

ZADOVOLJSTVO OBISKOVALCEV

97 %

Foto:

obiskovalcev je na sejmu našlo, kar so iskali

SOB
22. 8.

STANOVSKI DNEVI

NED
23. 8.

PON
24. 8.

SRE

dan slovenskih zadružnikov
dan prašičerejcev
dan kmetijsko živilskega šolstva
dan rejcev drobnice

ČET

dan naravnih parkov
dan ekološkega kmetijstva
dan pridelovalcev zelenjave
dan sejemskih vrtov
dan avstrijske Štajerske

27. 8.

izdelki domače in umetnostne obrti
blago za široko potrošnjo
aktivnosti za otroke

SEJEM JE DRUŽENJE

DOPOLNILNI PROGRAM

dan živilcev
dan govedorejcev
dan veterinarjev
dan Porabja
dan semenarjev

TOR

26. 8.

srečanje mladih kmetov
22. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
52. srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske
tekmovanje v plesanju polke
tekmovanje v vlečenju vrvi
srečanje sommelierjev
srečanje vinskih vitezov
11. srečanje starodobnikov Steyr

dan podeželske mladine
dan čebelarjev
dan gozdarjev in gozda
dan kmetijske tehnike

dan sadjarjev
dan KGZS
dan konjerejcev
dan vinogradnikov in vinarjev
dan turističnih kmetij
dan Madžarske

25. 8.

STIČIŠČE STROKE IN POSLA

dan Pomurja dan oračev
dan mladih kmetov

AGRA JE SIMBOL STROKOVNO
PREVERJENE KAKOVOSTI
Strokovna mednarodna ocenjevanja kakovosti širijo glas
odličnosti v Sloveniji in daleč prek njenih meja ter omogočajo
objektiven pregled nad konkurenčno ponudbo.

22. mednarodni sejem embalaže,
tehnike pakiranja in logistike
vse vrste embalaže embalažni materiali in dodatki stroji
in oprema za izdelavo embalaže ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo pakirna tehnologija (stroji in druge
naprave za pakiranje) sistemi in tehnike označevanja
paletiranje skladiščna tehnologija transportna tehnologija
oprema in sistemi za trgovske lokale

428

podjetij s

1.389

izdelki iz

9

držav

15. maj 2020

38. odprti natečaj Slovenski oskar za embalažo

20. maj 2020 (sveže meso)
17. junij 2020 (mesni izdelki)

41. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov

9.-12. junij 2020

34. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov

13.–17. julij 2020

46. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”
10. odprto državno ocenjevanje BIO vin
2. ITC International Traminer Challenge

23. junij 2020

24. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod

4. avgust 2020

18. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo

20.–21. avgust 2020

40. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme

