Stimate Doamne / Stimaţi Domni,
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad vă invită să prezentaţi oferta de produse
şi servicii a firmei Dumneavoastră în cadrul târgului :

1 – 4 septembrie 2022

Târg internațional de
agricultură, industrie
alimentară și ambalaje
Ediția XXXII

Tehnologii, mașini și utilaje agricole, inputuri pentru fermele de cultura plantelor, sisteme de creștere și
furaje pentru animale, medicamente și instrumentar veterinar, echipamente și tehnologii pentru
industria alimentară, produse agroalimentare, tehnică de ambalare

AGROMALIM – cel mai mare eveniment din vestul României
Ediția din 2021 a reconfirmat că evenimentul este unul din cele mai importante la nivel national și
euroregional fiind prezente cele mai importante nume din acest sector :
230 de expozanţi din România, Ungaria, Germania, Olanda, Cehia, Bulgaria și Ucraina
3.450 mp interior, 30.020 mp exterior, 17.855 vizitatori.

Expo Arad - complex de târguri euroregional cu peste 30 de ani de experiență
4.500 mp interior, 40.000 mp exterior (platforme pavate si asfaltate), amfiteatru 700 locuri, săli de
conferinte 50 - 300 locuri cu toate dotările multimedia necesare, restaurant, bar, parcări
De ce să participaţi la 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
 Expoziția de animale prezinta exemplare valoroase și atrage un număr mare de crescători
 Vestul României - zonă agricolă cu un mare potențial, tradiția celor XXXI de ediții adună in fiecare
an la Arad fermieri din toată România, care vin să ia pulsul agriculturii la începutul toamnei
Ce vom face noi în calitate de organizatori ?
 Vom organiza un eveniment de ținută în cadrul căruia să vă prezentați oferta
 Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesați
 Vom lua măsuri pentru a fi respectate toate normele de siguranța sanitare impuse de autorități
Ce aveţi de făcut Dumneavoastră ?
 Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul târgului
 Să pregătiți clienților o ofertă atractivă care să îi determine să vă aleagă pentru încheierea unei afaceri
 Plata integrală a contravalorii contractului până la data de 1 iunie 2022 beneficiază
de o reducere de 10 %
Toate eforturile noastre vor fi concentrate pentru organizarea unei manifestări de calitate, astfel
încât participarea la târgul AGROMALIM 2022 să sprijine dezvoltarea afacerii Dumneavoastră.
Cu stimă,
Cimi ENACHE
Responsabil eveniment
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