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FARMER
EXPO
Nemzetközi Mezőgazdasági
Szakkiállítás és Vásár
Debreceni Egyetem
Böszörményi úti campus

Bővebb információ és jelentkezés:

www.farmerexpo.hu
www.facebook.com/farmerexpodebrecen

5 ÉRV
A FARMER-EXPO
MELLETT
Lehetőséget teremt hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolására az
agrárágazaton belül
Szakmai konferenciák és üzletember
találkozók által új utakat nyit a tudásalapú
mezőgazdaság felé
A látogatóink jelentős része az agrárszektorban dolgozik és döntéselőkészítő szándékkal
Debrecen évszázadok óta a vásárok városa, elhelyezkedése az Alföld
központjában, közel az ország legjobb termőterületeihez és egyben a
keleti határokhoz különösen alkalmassá teszi a mezőgazdasági kiállítás
megrendezésére.
A Farmer-Expo 27 éve alatt hagyományt
teremtett a magyar agráriumban: ha augusztus,
akkor Debrecenben gyűlik össze a szakma
színe-java. A szabadtéri állatbírálatoknak,

érkezik a kiállításra
Különböző tenyészállat bírálatok, látványos
lovas- és szántóföldi bemutatók színesítik a
rendezvényt, ahol a szakemberek tanácsokkal látják el az érdeklődőket

lovasprogramoknak és talajművelési bemuta-

A Farmer-Expo egy elismert minőséget

tónak keresve sem találnánk hangulatosabb

és nagyságrendet képvisel a kiállítási

helyszínt a Debreceni Agráregyetemhez tartozó területnél. Az árnyas fák és hatalmas

piacon, cégünk pedig 27 év kiállítási

füves terület mellett megfelelő infrastruk-

tapasztalatával áll Ön mellett

túra és légkondicionált csarnok is a kiállítóink rendelkezésére áll.

TEMATIKA

TÁRSRENDEZVÉNY

NÖVÉNYTERMESZTÉS
SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS GÉPEI
VEGYIPARI TERMÉKEK

XIV. HORTICO Zöldség-Gyümölcs-

SZÁNTÓFÖLDI ÖNTÖZÉS

Kertészeti Szakkiállítás

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
AGRÁRÉPÍTÉSZET
ÁLLATTENYÉSZTÉS
EMELŐ-, RAKODÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉLELMISZERIPAR
ÉLELMISZERIPAR ESZKÖZEI
BIOGAZDÁLKODÁS
ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS
SZELEPEK, SZIVATTYÚK, HAJTÁSTECHNIKA
SZERSZÁMOK, MŰSZEREK, ÁLLVÁNYOK
ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS CIVIL SZAKMAI SZERVEK
KUTATÁS, FEJLESZTÉS
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
MUNKAVÉDELEM
SZAKLAPOK
SZOLGÁLTATÁSOK
HASZONGÉPJÁRMŰVEK

2006-tól a kiállítók és a szakma igénye
alapján indult útjára a HORTICO
Zöldség-Gyümölcs Kertészeti Szakkiállítás, amely hiánypótló jelleggel a
kertészeti ágazat számára biztosít átfogó szakmai
fórumot. Azóta minden évben az ágazati tanácskozások színtere és a termelő szövetkezetek találkozási pontja beszállítóikkal és vásárlóikkal. Szakmai
partnerünk a szervezésben a FruitVeb – Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet.

FARMER-EXPO SZÁMOKBAN

Látogatók száma 2018:

32 560

Helyszín

Debreceni Egyetem
Böszörményi úti campus
Debrecen, Böszörményi út 138.

Kiállítók száma 2018:

310

Szervező:
Kiállítási terület 2018:

17 126 m2

A Farmer-Expo adatait minden évben a Centrex Nemzetközi
Kiállítás Statisztikai Egyesülés auditálja.

V-Trade Kiállítások Kft.
4032 Debrecen, Füredi út 76.
www.vtrade.hu

