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ΕΑΝ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ Ε∆Ω

26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

28-31 Ι 1 Ι 2016
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε γόνιµο έδαφος
H Νο 1 έκθεση του αγροτικού κλάδου
στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο!
Το µεγάλο ραντεβού του αγροτικού κόσµου της Ν.Α. Ευρώπης, η AGROTICA, πραγµατοποιείται για 26η φορά

από τις 28-31 Ιανουαρίου του 2016 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ HEL-

EXPO. H διοργάνωση αναµένεται να ξεπεράσει τα πολύ υψηλά επίπεδα εκθεσιακών συµµετοχών της AGROTICA του 2014, όταν καταγράφτηκαν 121.699 επισκέπτες, 1.321 εκθέτες από την Ελλάδα και 35 ακόµη χώρες και
εµπορικοί επισκέπτες από 32 κράτη.
Η AGROTICA θα αποτελέσει για µία ακόµη φορά το σηµείο παρουσίασης όλων των τελευταίων εξελίξεων και
επιτευγµάτων της αγροτικής τεχνολογίας, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις ενηµέρωσης των αγροτών
και επαγγελµατιών του κλάδου όσον αφορά στα νέα µηχανήµατα, εξοπλισµό και εφόδια. Ακόµη, συγκεντρώνει
τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου από όλο το φάσµα της αγροτικής παραγωγής και δίνει τη δυνατότητα
σε εκθέτες και εµπορικούς επισκέπτες για υλοποίηση νέων εµπορικών συµφωνιών και συνεργασιών.

Η έκθεση προδιαγράφοντας το µέλλον της γεωργίας πλαισιώνεται και από πολλές παράλληλες εκδηλώσεις,
όπου ξεχωρίζει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με θέμα “Νέες τεχνολογίες και προοπτικές στην

καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών”, που αποτελεί µία συνδιοργάνωση της ΔΕΘ HELEXPO, της Γεωπονικής
Σχολής του ΑΠΘ και της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών. Ακόµη, θα πραγµατοποιηθεί
και επιστημονική ημερίδα με θέμα “Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη-Προκλήσεις-Προοπτικές”, την οποία
συνδιοργανώνουν η ΔΕΘ HELEXPO, η Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΟ “Δήµητρα”.
Η AGROTICA ενισχύει τη θέση της και στο διεθνές εκθεσιακό στερέωµα, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του
2016 θα είναι µέλος της µεγάλης οικογένειας της Εurasco (The European Federation of Agricultural Exhibition
and Show Organisers), η οποία περιλαµβάνει 31 εκθέσεις-µέλη από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της EURASCO είναι να προωθηθούν και να εξελιχθούν οι ευρωπαϊκές εκθέσεις, που εστιάζουν στον αγροτικό κλάδο,
µέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών, εµπειριών και τεχνογνωσίας.

Ωράριο λειτουργίας

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-20:00

∆ευτέρα: 10:00-18:00

∆είτε τα πάντα για τη Αgrotica 2016 στο agrotica.helexpo.gr

Προγραµµατίστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας
Για να κατεβάσετε τα έντυπα συµµετοχής πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τη Γραµµατεία της Αgrotica
Τ: 2310 291101 - F: 2310 291551 - Email: agrotica@helexpo.gr
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