
AgroComplex діловий: що представить бізнес-програма виставки? 

 

29-31 жовтня у Міжнародному Виставковому Центрі відбудеться топовий івент для аграріїв - AgroComplex 2019.  

У рамках виставки буде проходити низка професійних заходів. Відвідувачі зможуть поглибити свої агро-знання, 

надихнутися цікавими доповідями спікерів, познайомитися з бізнес-партнерами, поспілкуватися з професіоналами та 

знайти роботу своєї мрії. Буде неймовірно цікаво та пізнавально! Справжній брейнстормінг! 

 

                 Must visit на AgroComplex 2019: 

 

 Провідний системний інтегратор безпілотних рішень, компанія Drone. UA організовує бізнес-форум IT-Corner 

2019: тренди, технології, майбутнє для агро 4.0.  

Коли: 29 жовтня, 12:00 – 17:00. 

 Команда AgroComplex 2019 спільно з провідним медіа-агентством для агробізнесу «SAPIENZA» організовує 

першу конференцію «Збільшення прибутків в агробізнесі 2019». Тут можна почути корисні практики, нові 

ідеї, тренди та технології, а головне – отримати сучасні інструменти для розвитку свого бізнесу. 

Коли: 29 жовтня, 12:00 – 16:00 

 За підтримки Спілки пасічників України відбудеться конференція «Продуктивне бджільництво в Україні. 

Експортний потенціал, стратегічні напрямки розвитку». Всі, кого цікавлять останні тенденції галузі 

бджільництва в Україні та світі мають бути тут.  

Коли: 29 жовтня, 12:30 – 17:00 

 Ма стер-клас: «Як підвищити ефективність свинарського бізнесу?» . 

Коли: 29 жовтня, 10:00 – 17:00 

 Асоціація Теплиці України разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування України 

проведе міжнародну конференцію «Ефективна теплиця-нові підходи, реальні прибутки».  

Коли: 30 жовтня, 09:30 – 17:00. 

 За підтримки Біоенергетичної асоціації України відбудеться AgroEnergyDAY 2019. Другий міжнародний 

форум біоенергетичних технологій та альтернативної енергетики в агробізнесі.  

Коли: 30 жовтня, 10:00 – 16:30. 

 Особливою агро-it сенсацією стане спільний проект Миколіївського національного аграрного університету та 

компанії Ландтех, а саме: Презентація результатів експериментального проекту «162 га цифрового поля». 

Коли: 30 жовтня, 09:30 – 11:30. 

 Команда AgroComplex 2019 готує корисний практичний семінар: «Маркетингові інструменти для реалізації 

фермерської продукції на місцевих і глобальних ринках».  

Коли: 30 жовтня, 11:00 - 14:00. 

 До особливих подій виставки можна віднести інформаційний захід з подіумною дискусією: «Готовність до 

інвестицій у переробку - німецькі рішення для сталого розвитку сільського господарства в Україні”. 

Подія відбудеться під патронатом посольства Федеративної Республіки Німечинни в Україні спільно з IFW 

expo Heidelberg. 

Коли: 30 жовтня, 14:00 - 17:00. 

 Також пройде технологічний NON-STOP: IT - рішення для агробізнесу. Презентація новинок від компаній 

учасниць експозиції IT-Corner 2019.  

Коли: 30 жовтня, 14:45 - 17:00. 

 Ну і, безумовно, не можемо не розповісти про топовий івент для студентів та молодих фахівців 7-й День 

молодого спеціаліста. Ярмарок вакансій.  

Коли: 31 жовтня, 10:00 - 13:00. 

 Для всіх бажаючих інтегрувати нові технології у свій агробізнес пройде воркшоп: “Як опанувати діджитал-

технології спеціалістам зі стажем і початківцям?”. 

Коли: 31 жовтня, 10:00 - 12:00. 

 

Запускаєте стартап? Виводите на ринок новий продукт? Прагнете прийняти правильні бізнес-рішення стосовно розвитку 

Вашого агробізнесу або ж Ви студент, який прагне зробити приголомшливу кар’єру в українському АПК? 

Прокачайте свої агро-знання! Розвивайтеся разом з AgroComplex 2019 !  

             Додаткова інформація 

 Свіжі новини про AgroComplex 2019 у Facebook та на сайті. 

 E-mail: agro@kmkya.kiev.ua. Тел. +38 044 461- 93- 68. 

 Безкоштовна реєстрація  для відвідувачів: http://www.invitation.kiev.ua/ 
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