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SVĚT INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Mezinárodní veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA zaujímají pevné místo
mezi předními evropskými výstavami zemědělské a lesnické techniky. Každý ročník přináší
ucelenou přehlídku nových technologií, produktů a služeb pro zemědělství, lesnictví, myslivost,
veterinářství a nově také pro obor obnovitelných zdrojů energie.

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ
TECHAGRO je jedinečným místem pro navázání obchodních kontaktů s odborníky z České republiky
a dalších 50 zemí světa. Prezentujte jim své novinky, inovační řešení a moderní služby!

111 150 návštěvníků z 50 zemí navštívilo v roce 2012 agrární
veletrhy v Brně.
69% návštěvníků jsou odborníci pracující v zemědělství, z toho 36%
v rostlinné výrobě, 20% v živočišné výrobě, 13% působí v lesnictví
a myslivosti. 45% návštěvníků má ve firmě rozhodovací pravomoce.
VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI 1994 – 2012
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NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Na výstavě se prezentuje
více než 776 vystavovatelů

z 20 zemí.
2

Výstavní plocha tvoří více než 73 tisíc m
a zaplní 13 pavilonů i všechny venkovní výstavní
plochy výstaviště v Brně.

Vystavovatelé

Výstavní
plocha (m2)

TECHAGRO
ANIMAL VETEX
SILVA REGINA
BIOMASA

422
105
195
54

53.201
2.757
10.317
1.735

Celkem

776

73.493

Veletrh

81%

73%

vystavovatelů
vystavovatelů
bylo spokojeno uvádí, že jim na
s veletrhem
veletrh přišla ta
správná klientela

60 %
vystavovatelů
navázalo
významné
obchodní
kontakty

71%
vystavovatelů
bylo spokojeno
s počtem navázaných kontaktů

54%

81%

vystavovatelů
bylo spokojeno
s počtem
uzavřených
obchodů

vystavovatelů
předpokládá
účast na dalším
ročníku 2014
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SILNÁ MEDIÁLNÍ PODPORA
Agrární veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA jsou TOP událostí pro celou
zemědělskou, lesnickou a mysliveckou veřejnost v ČR. Těmto veletrhům, jejich vystavovatelům
a prezentovaným novinkám se věnují všechny odborné tituly v zemi, mnohé deníky, televize a rádia.

280 českých novinářů a 45 zástupců zahraničních médií
Více než 1.100

zmínek o ročníku 2012 bylo zveřejněno v tisku a dalších mediálních prostředcích.

INOVACE, NOVÉ SMĚRY
Agrární veletrhy v Brně ukazují
směr českého zemědělství!
Právě tady jsou diskutována aktuální
témata agrárního odvětví související
s vývojem technologií, ale i v návaznosti
na evropskou zemědělskou politiku.
Témata odborného doprovodného programu
veletrhů připravujeme s uznávanými
odborníky.

Spolupořadatelé
Agrární komora ČR
A.ZeT Asociace zemědělské a lesnické techniky
Mendelova univerzita v Brně
Ministerstvo zemědělství ČR
Profi Press s.r.o.
Sdružení dovozců zemědělské techniky
Zemědělský svaz České republiky
Český svaz chovatelů masného skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
GENOSERVIS, a.s.
Komora veterinárních lékařů ČR
Komora veterinárnych lekárov SR
Státní veterinární správa ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s.
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Česká preparátorská unie
Česká technologické platforma lesního hospodářství
a navazujících průmyslových odvětví
Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta
lesnická a dřevařská
Českomoravská myslivecká jednota o.s.
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská
fakulta
Ministerstvo zemědělství ČR – odbor lesnický
Myslivecká komora
Národní zemědělské muzeum Praha
Lesnická práce, s.r.o.
Lesy České republiky, s.p.
Safari Club International – Bohemia Chapter
Sdružení SILVAJAGD
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
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AGROINTEG s.r.o.
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Ministerstvo zemědělství ČR
Mendelova univerzita v Brně
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

UVAŽUJETE O ÚČASTI NA VELETRZÍCH TECHAGRO,
ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA?

KONTAKTUJTE NÁS!
Veletrhy Brno, a.s. / Výstaviště 1 / CZ - 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 529 / E-mail: techagro@bvv.cz
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