Üzletember találkozó
2014. szeptember 12. – Expo Arad
Szervező:
Partnerek:

Mezőgazdasági, élelmiszeripari és csomagolástehnikai nemzetközi vásár

Állatkiállítás
Hagyományos termékek szalon XXV. kiadás
2014. szeptember 11 – 14. • Expo Arad

www.agromalim.ro • www.facebook.com/agromalim

Agromalim
Románia nyugati részének legnagyobb szakmai kiállítása és az egyik
legjelentősebb országos szinten
Kiállításra kerülnek a legújabb technológiák, mezőgazdasági gépek és felszerelések,
gépek, teljes felszerelések a növénytermesztés számára, állattenyésztési és táp
rendszerek, állatorvosi felszerelések és gyógyszerek, élelmiszeripari felszerelések,
élelmiszeripari termékek, csomagolástechnika, szaktanácsadás, szaklapok, katalógusok és
kiadványok.

Állatkiállítás • Hagyományos termékek szalon
2013-as kiadás
250 kiállító a következő országokból: Magyarország, Németország, Ausztria, Olaszország,
Hollandia, Lengyelország, Bulgária és Románia, 3.100 m2 belső terület és 20.000 m2 külső
terület.

Szakmai konferenciák • Üzletember találkozók
Kiegészítő rendezvények: üzletember találkozók, cégbemutatók, szakmai egyesületek
találkozói, kulturális és művészeti programok, nyereményjátékok és tombolák a látogatók
részére.
Az üzletember találkozóról – 2014. szeptember 12.
A rendezvénynek helyszínt biztosít a XXV-ik alkalommal megrendezésre kerülő Agromalim
2014 - Nemzetközi Kiállítás - Expo Arad kiállítási központ, B pavilon, Aurel Vlaicu út 300.
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Az üzletember találkozó szervezett, kétoldalú találkozókból álló rendezvény a kiállítók és
az üzletember találkozó résztvevői között, melyen román és a külföldi cégek vesznek
részt, szervezett formában.
A vállalkozók képviselői szakmai asszisztencia mellet választhatják ki a tárgyaló
partnereiket valamint ingyenes fordítói szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Az üzletember találkozón való részvétel számos előnyt jelent, melyek közül a
legfontosabb a nagyszámú külföldi piaci szereplővel felvett kapcsolat a mezőgazdaság és
élelmiszeripar területéről. Egyéb előnyei a potenciális üzleti és / vagy a technológiai
transzfer partnerségek ösztönzése, a bel- és külföldi piac, a kereslet és a kínálat
elemzése, mindez hozzájárul a vállalat stratégiájának és üzleti tervének javításához.
Lehetőségek:
 Személyes kapcsolatfelvétel
 Előre egyeztetett partnertalálkozók
 Új kapcsolatok kialakítása
 Partnerségek kialakítása
Előnyök:
 Biztonság
 Szakmai háttér
 Állandó háttértámogatás az Enterprise Europe Network munkatársai részéről
Az eseményre 2014. szeptember 12-én kerül sor, az Expo Arad kiállítási
központban.

Reklám
Egy szakkiállítás sikerét nagy részben a jól célzott reklámmal érhetjük el.
• Helyi és regionális sajtó: írott sajtó, on-line hírek, rádió
• Mezőgazdasági és élelmiszeripari szaklapok és katalógusok – média partnerek
• Mezőgazdasági és élelmiszeripari online kiadványok
• Együttműködés mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmai egyesületekkel
• Együttműködés különböző megyei közintézményekkel, akik rendezvényeket tartanak
a célközönségünknek
• Molinók, szórólapok, plakátok
• Newsletter
• Közösségi média.
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Az EXPO Arad
Románia második legnagyobb kiállítási központja
 1,5 km-re van az A1-es autópályától
 4.000 NM belső terület
 20.000 M külső terület
 650 férőhelyes amfiteátrum
 300 férőhelyes, moduláris konferencia
terem
 Két, egyenként 160 férőhelyes konferencia
terem
 60 férőhelyes konferencia terem
 Teljes multimédia felszerelés
 Szimultán tolmács berendezés
 80 férőhelyes étterem és bár
 Ingyenes parkolás
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Vegyél részt az

kiállításon!

Elérhetőség - kiállítás szervező:

Cimi Enache
Telefon: +40.730.188 291
Email: cimi.enache@ccia-arad.ro
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Elérhetőség - üzletember találkozó:

Kranowszky Nagy Andrea
Telefon: +40.730.188 297
Email: andrea.kranowszky@ccia-arad.ro
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