Ганновер, Німеччина, 13 – 16 листопада 2018 р.

Ласкаво просимо на EuroTier 2018 –
провідну світову виставку з тваринництва
13 листопада 2018 року EuroTier знову відкриє свої двері
фахівцям з усього світу. Відвідайте провідну виставку з
тваринництва, що об‘єднає більше ніж 150 000 відвідувачів у
павільйонах площею 250 000 м2, щоб отримати свіжі уявлення

Зустрічайте учасників з більш ніж 50 країн!
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про сучасні та новітні технології у тваринництві, свинарстві
та птахівництві. В рамках виставки також будуть висвітлені
напрямки аквакультури, вівчарства, козівництва та конярства.

Ви будете вражені широким спектром товарів
та послуг
Тематики виставки:
>> Племінні тварини,
племінне розведення,
репродукційні технології
>> Корми та добавки
>> Зберігання та
виробництво кормів
>> Утримання тварин та
будівництво приміщень
для утримання
>> Технології вирощування
та годівлі
>> Клімат-контроль та
захист навколишнього
середовища

>> Технології доїння та
охолодження молока
>> Техніка для видалення
твердих та рідких
органічних відходів
>> Транспортні засоби та
послуги
>> Переробка та маркетинг
>> Техніка, обладнання та
комплектуючі
>> Менеджмент та консалтинг
>> Біоенергетика та
децентралізоване
енергопостачання

Інновації live!
EuroTier є провідною платформою
світу та ідеальною можливістю
для презентації Ваших інновацій.
Чотири золоті медалі та 21 срібна
медаль були вручені минулого
разу найкращим номінантам із
загальної кількості 250 продуктів, які були подані на участь у
конкурсі інновацій DLG для оцінки
нашим незалежним експертним
комітетом.

Німеччина

міжнародні

Відвідайте виставку
EnergyDecentral, що проходить
одночасно з виставкою EuroTier
Біоенергетика
та тваринництво
тісно пов‘язані.
У 2016 році зацікавленість у цій тематиці
продемонстрували більш ніж 31 200 фахових
відвідувачів. В EnergyDecentral брали участь
більше 360 компаній, крім того ще понад 200
експонентів представили продукти та послуги,
пов‘язані з тваринництвом та енергетикою.

Ваше місце зустрічі:
The International Visitors‘ Lounge
Організатором EuroTier є
DLG, провідна галузева
асоціація в аграрній сфері.
На стенді DLG до Ваших
послуг ексклюзивна зона
для іноземних гостей – The
International Visitors‘ Lounge.
Тут, в комфортних умовах, Ви можете провести
зустрічі з партнерами та представниками DLG.
Ставайте членом DLG та долучайтесь до нашої
спільноти з більше ніж 27.000 представників
агропромислового комплексу. Отримайте
доступ до фахових інформаційних сервісів DLG:
пам‘ятки, звіти про результати випробовувань,
семінари та фахові заходи. Крім цього члени
DLG отримують безкоштовний квиток на
відвідання виставки EuroTier протягом двох днів.

Попередня схема виставки 2018 року

Час роботи виставки:
Щодня з 9.00 до 18.00
Вхідні квитки в євро:
Квиток на один день
Студентам та
пенсіонерам
Дітям до 12 років
у супроводі дорослого
Квиток на всі дні
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Купівля вхідного квитка:
Ви маєте можливість уникнути черги в касі
та отримати знижку на вхідний квиток!
Реєструйтесь на EuroTier та придбайте
квиток онлайн з липня 2018 року на сайті
www.eurotier.com.

Чудова виставка з чудовим місцем
розташування
Виставкова площадка у місті Ганновер є найбільшою у світі.
Вона зручно розташована у центральній частині Німеччини та
Європи. Щорічно виставки у Ганновері привертають більше
2 мільйонів відвідувачів з усієї Німеччини та з-за кордону. До
послуг відвідувачів налагоджена комфортна транспортна та
виставкова інфраструктура.

Готелі та приватні помешкання
Hanno-Fair Events

У Вас виникли запитання? Звертайтесь до:
>> E-Mail: expo@DLG.org

Тел.: +49 5321 3520-20
Факс: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Контакт в Україні:
>> ТОВ ≪ДЛГ Україна, Юлія Бондаренко
>> Тел.: +38 093 352 88 65
>> E-Mail: y.bondarenko@DLG.org

Наші туристичні партнери по всьому світу
Наші міжнародні партнери можуть організувати поїздку до
EuroTier. Дивіться контактну інформацію на: www.eurotier.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Тел.: +49 69 24788-265
Факс: +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

Новини EuroTier електронною поштою:
Будьте в курсі подій! Щоб підписатись на
розсилку новин, надішліть свої контактні
дані (ПІБ, поштова адреса та E-Mail) на:
expo@DLG.org

www.eurotier.com

ET18-ukr-0118

Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Тел.: +49 511 12345-555
Факс: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

