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Áttekintés 
 
Az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár évek óta sikeres és a régió mezőgazdasági területén az egyik 
legfontosabb üzleti eseménynek számít. A résztvevők és a látogatók számának, a termékek és szolgáltatások 
promóciójának köszönhetően az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár a világ 60 országából a 10 legfontosabb 
mezőgazdasági kiállítás között van számon tartva Európában.  

2016-ban, a 83. kiállításon, 53.000 m2-en 1500 kiállító mutatkozott be a 125.000 látogatónak. 

Magyarország számára kiemelt jelentőségűek a Szerbiával kiépített kapcsolatok és lehetőségek. A szerbiai piacon 
célunk a magyar termékek már meglévő jó hírére építve, további export növekedés elérése, különös tekintettel 
Szerbia csatlakozási szándékára az EU-hoz. 

 

 

 

 

 

 



Közösségi magyar részvétel 
 

Az Agrármarketing Centrum 2017-ban ismét magyar nemzeti megjelenést szervez a 84. Újvidéki Mezőgazdasági 
Vásáron. 

Az egységes arculati elemekkel felépített stand 90 m2-en valósul meg. A résztvevő 6-8 kiállítónak árubemutatásra, 
információ szolgáltatásra és a tárgyalások lebonyolításához nyújtunk lehetőséget. Az arculat, a látvány 
megújításán túl a kiállítás témájához illeszkedő, s azt visszatükröző installációs eszköztár használata, jó 
térkihasználás, a standhely adottságainak és a kiállítók igényeinek maximálisan megfelelő, professzionális térbeli 
és grafikai tervezés határozzák meg elképzeléseinket. Tárgyalásaikhoz minden kiállító részére saját tárgyalórész 
kerül kialakításra. 
 

 
A kép illusztráció. 

Részvételi díj: 100.000 Ft+ÁFA 

� a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes méretű standrész, információs pult, 
álló üveges vitrin, konyha- és raktárhasználat, cégembléma, cégfelirat elhelyezése, katalógusbeiktatás, 
vezeték nélküli internet használat  

� saját, nyitott tárgyalórész kialakítása minden kiállító részére 
� a mai kiállítási megjelenéseknek megfelelő kiállítási arculat és építés 
� rendezvényenként, a kiállítás adott paramétereinek megfelelő, egyedi grafikai tervezés 
� modern, jól látható „MAGYARORSZÁG” felirat idegen nyelven, amely megkönnyíti a magyar stand 

megtalálását 
� teljes körű szervezés és koordinálás az AMC felelős munkatársa által a kiállítás nyitása előtti szakaszban 

és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen is 
� az AMC különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a 

kiállítási megjelenésről folyamatos tájékoztatást adunk 
� tartalmazza a kötelezően fizetendő társkiállítói regisztrációs díjat  
� nem tartalmazza a céges képviselő(k) kiutazási, áruszállítási költségeit 
� hűtővitrin vagy mélyhűtő pult külön díja: 100.000 Ft+ÁFA 

 
Jelentkezési határidő: 2017. április 1. 
 
Jelentkezés módja: 
Jelentkezési lap visszaküldése  
Jelentkezésük csak az Agrármarketing Centrum visszaigazolása után tekinthető elfogadottnak.  
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