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AGRO ANIMAL SHOW 2016: 
сільське господарство 
України має розвиватися далі 

У кожній державі, в будь-якому 
суспільстві сільське господарство є 
життєво необхідною галуззю народного 
господарства, оскільки зачіпає інтереси 
буквально кожної людини. Адже нині по-
над 80% фонду споживання формується 
за рахунок продукції сільського госпо-
дарства. Тому виробництво її є най-
першою умовою існування людства.  
Розвиток сільськогосподарської галузі 
не може відбуватися без створення і 
вивчення інноваційної бази, наукових 
і технічних відкриттів, нових ідей і роз-
робок. Отраслеваие заходи, і в першу 
чергу, виставки дозволяють фахівцям 
познайомитися з товарами і послугами, 
які зроблять їх бізнес ефективніше.

В умовах сьогоднішніх реалій 
дуже важливо продемонструвати 
не тільки іноземним учасникам і го-

стям можливості і потенціал нашого 
сільського господарства, а й переко-
нати наших скептиків, що нам є, що по-
казати і чим пишатися, що Україна - ба-
гатюща своїми ресурсами країна, і вона 
рухається вперед, не дивлячись на 
труднощі.

10-12 лютого 2016 року у вистав-
ковому центрі «КиївЕкспоПлаза» 
відбулися найбільші в 2016 році 
міжнародні агропромислові вистав-
ки України: «Зернові технології», 
«Agro Animal Show» та «Фрукти. Овочі. 
Логістика». Заходи організовано 
лідером виставкового бізнесу України 
– компанією «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок» за підтримки 
Міністерства аграрної політики та про-
довольства України, Німецької асоціації 
виробників сільськогосподарської 

техніки VDMA, виставкової компанії з 
Німеччини IFWexpo Heidelberg GmbH, 
Національного агентства з підтримки 
французької економіки Business France, 
урядів Франції, Німеччини, Данії, 
Чехії, Нідерландів та Великої Британії, 
Української аграрної конфедерації та 
асоціації «Український клуб аграрного 
бізнесу».

Завдяки участі у виставкових заходах 
провідних міжнародних та вітчизняних 
компаній, насиченій потужній діловій 
програмі та партнерству виставок з 
відомими світовими організаціями 
вони є визнаним лідером, головним 
інтелектуальним майданчиком та ефек-
тивною маркетинговою платформою 
для визначення перспектив розвитку і 
просування компаній на вітчизняному 
та міжнародному ринках.
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У 2016 році виставки вкотре 
підтвердили свої лідируючі позиції 
серед найбільш значущих подій агро-
промислового сектору України. Про це 
свідчать підсумкові статистичні дані:

 • у роботі виставок взяли участь 
514 компаній, у тому числі 125 
іноземних з 19 країн;

 • загальна площа виставок склала 
більше 21000 кв.м;

 • в рамках виставок було проведено 
понад 30 конференцій, семінарів, 
круглих столів та презентацій з 
найактуальніших питань веден-
ня інноваційного сільського го-
сподарства, які відвідали понад 
2500 слухачів;

 • виставку відвідали близько 
17000 фахівців з 20 країн світу.
Окрім презентації нових послуг 

та інноваційних винаходів, ділових 
зустрічей та вигідних контрактів, 
на всіх чекала потужна насичена 
профільна програма. На міжнародних 
конференціях, семінарах, форумах, 
круглих столах були присутні провідні 
фахівці вітчизняного та зарубіжного аг-
ропромислового комплексу. 

Проведення виставок Agro Animal 
Show, «Зернові технології» та «Фрук-

ти. Овочі. Логістика» дало потужний 
поштовх подальшому розвитку агро-
промислового комплексу України, на-
давши широкі можливості виробни-
кам сільськогосподарської продукції 
ознайомитися та впровадити у своїх 
господарствах досягнення науково-
технічного прогресу, передові техніку та 
технології. Завдяки проведенню великих 
міжнародних конференцій, семінарів, 
майстер-класів та круглих столів, пред-
ставники аграрного сектору мали чудо-
ву можливість прослухати, а також пере-
йняти цінний досвід провідних фахівців 
та експертів сфери АПК. 

Аграрна преса також солідно була 
представлена на форумі. Журнал «Кор-
ми і Факти» традиційно взяв участь 
в якості експонента у виставці Agro 
Animal Show. Ця галузева виставка осо-
бливо цікава для нас по тематиці нашо-
го видання. Ми представили на цьому 
заході не тільки вісім випусків журналу 
«Корми і Факти», а й наш новий проект 
- Збірник кращих статей з птахівництва, 
опублікованих в журналі за п’ять років 
його виходу, - «Годівля та утримання 
сільськогосподарської птиці». Успіх 
Збірника у відвідувачів виставки на-
дихнув нас на подальшу роботу най-
ближчим часом над спеціальними тема-

тичними випусками подібних проектів 
- з питань годівлі свиней та кормовироб-
ництва.

Протягом всього заходу ми мали чу-
дову нагоду встановити нові та розши-
рити вже існуючі ділові контакти, а та-
кож укласти контракти для подальшого 
вдосконалення нашого видання. 

Було дуже приємно побачити ве-
лику кількість відвідувачів виставки, 
а також великий інтерес до нашого 
видання. В цьому році було особли-
во багато представників невеликих 
фермерських господарств, які актив-
но цікавилися, бажали отримати нову 
інформацію. Що говорить нам про те, що 
рівень українського фермера стає все 
вище і професійніше! Також, ми завж-
ди аналізуємо, що саме зараз цікавить 
професіоналів, та в наступних номерах 
відображаємо дані теми, таким чином, 
ми йдемо в ногу з нашим читачем, даючи 
йому найактуальнішу інформацію!

Ми залишилися дуже задоволені 
організацією виставки, яка була на ви-
щому рівні. Серед відвідувачів ми от-
римали багато цікавих контактів нових 
читачів та нових рекламодавців. Нас по-
радував широкий і різноманітний склад 
учасників виставки, ми змогли тут також 
знайти своїх партнерів. 
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