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Agromalim
cea mai mare expoziție de profil din vestul României
și una dintre cele mai importante la nivel național
Vor fi expuse tehnologii, mașini și utilaje agricole, inputuri pentru fermele de cultura plantelor,
sisteme de creștere și furaje pentru animale, medicamente și instrumentar de uz veterinar,
echipamente pentru industria alimentară, produse agroalimentare, tehnică de ambalare, servicii de
consultanță, reviste, cărți și cataloage de specialitate.

EXCELENȚA ÎN ZOOTEHNIE - Expoziție de animale
Demonstrații utilaje - Salon de produse tradiționale
Ediția 2021
230 de expozanţi , 195 din România, 35 străini
3.450 mp interior si 30.020 mp exterior, 17.855 vizitatori.

Conferințe pe teme de specialitate • Întâlniri de afaceri
Evenimente conexe: demonstrații cu utilaje pentru ferme de creștere animale, concurs îndemânare
conducere tractor, concursuri animale de rasă, întâlniri de afaceri, prezentări firme, work-shopuri
pe teme de interes, întâlniri ale membrilor asociațiilor profesionale, programe cultural-artistice,
concursuri pentru vizitatori, tombole.
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De ce să participaţi la târgul AGROMALIM 2022?
 Doar aici aveți șansa ca peste 18.000 de potențiali clienți să vă viziteze în doar 4 zile.
 An de an sunt prezenți cei mai mari producători şi importatori de maşini şi utilaje agricole,
AGROMALIM având din acest punct de vedere una din cele mai bogate oferte din România.
 Asociaţiile de crescători de animale se întâlnesc în fiecare an la Arad şi cu sprijinul lor va fi
organizată tradiţionala Expoziţie de animale, fiind expuse taurine și ovine – rase de lapte,
mixte, de carne, cabaline, păsări de curte, animale de blană, animale de hobby.
 Tradiția celor XXXI de ediții atrage în fiecare an la Arad fermieri din toată România, care vin
să ia pulsul agriculturii la început de toamnă.

Ce vom face noi în calitate de organizatori?
 Vom organiza un eveniment în cadrul căruia să vă puteți prezenta vizitatorilor de specialitate
și publicului larg.
 Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesați de produsele și serviciile
Dumneavoastră.
 Vă vom pune la dispoziție serviciile noastre pentru a crea cel mai potrivit cadru de prezentare
a ofertei Dumneavoastră.

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră?
 Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul târgului.
 Să pregătiți vizitatorilor o ofertă atractivă care să îi determine să vă aleagă pentru încheierea
unei afaceri.



Obiectivele târgului
 Organizarea unui eveniment de calitate pentru agricultura din România, care să corespundă
exigențelor și așteptărilor expozanților și vizitatorilor.
 Crearea unei platforme optime de interacțiune între firmele ofertante și fermieri
 Consolidarea statutului de eveniment de referință la nivel național și euroregional.
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Promovare
Succesul unui târg specializat se datorează,
în mare parte, unei campanii de promovare
bine țintită.
 Reviste, publicații tipărite și online,
cataloage de specialitate.
 Presa locală și regională și națională:
presa scrisă, site-uri online, TV, radio.
 Social media, direct mailing, bannere,
fluturași, afișe.
 Parteneriate cu Consiliul Judetean
Arad, Primaria muncipiului Arad, asociații profesionale și ale fermierilor, agenții și
instituții din domeniul agriculturii si industriei alimentare.
 Parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
Timișoara
 Newsletter.

Despre EXPO Arad










Al doilea centru expozițional, ca mărime, din România.
1,5 km de autostrada A1.
4.000 mp spațiu interior.
35.000 mp spațiu exterior.
Amfiteatru 650 locuri.
Sală de conferințe modulară 200 locuri.
Două săli de conferințe a câte 150 locuri.
Sală de conferințe 60 locuri.
Dotări multimedia complete, sistem de
traducere simultană.
 Restaurant 80 locuri, bar.
 Parcare gratuită.
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Alege să fii expozant la târgul
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Contact
Cimi Enache

Alex Butar

Telefon: +40.730.188 291
Email: cimi.enache@ccia-arad.ro

Telefon: +40.729.969 669
Email: alex.butar@ccia-arad.ro

Agromalim 2022

1 – 4 septembrie

