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Lämpimästi tervetuloa EuroTier 2020-messuille –
johtavaan kansainväliseen ammattimaisen
kotieläintuotannon messutapahtumaan!
EuroTier avaa ovensa jälleen 17. marraskuuta 2020. Tutustu
maailmanlaajuisesti johtavilla ammattilaismessuilla yli
290 000 m2:n näyttelyalueella tuotteisiin ja innovaatioihin
nautakarjanhoidon, sikatalouden ja siipikarjanhoidon aloilta.
Tämän lisäksi painopistealueina ovat vesiviljely, lampaiden ja
vuohien kasvatus sekä täysihoitohevosten pito.

Vakuuttava tuotevalikoima!
Esillä ovat seuraavat osa-alueet:
>> Siitoseläimet, siitosohjelmat, >>
kauppa, lisääntymistekniikka >>
>> Rehut ja muut
>>
tuotantopanokset
>> Rehun varastointi,
>>
rehun valmistus
>>
>> Karjasuojien ja hallien
>>
rakentaminen
>> Kasvatus- ja ruokintatekniikka >>
>> Ilmanvaihto- ja ympäristö
tekniikka

Innovaatiot livenä!
Eurotier on vakiinnuttanut
asemansa alan tärkeimpänä
uutuuksien esittelyfoorumina.
Yli 250 arvioitavaksi ilmoitetusta
uutuudesta riippumaton
asiantuntijaraatimme palkitsi
huomionarvoisimman
kultamitalilla ja 25 erinomaista
tuotetta hopeamitalilla.

Tapaa näytteilleasettajia yli 60 maasta!
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Vieraile myös EnergyDecentraltapahtumassa – samanaikaisesti
EuroTier-messujen kanssa
Lypsy- ja jäähdytystekniikka
Kiinteän ja lietelannan
käsittelytekniikka
Kuljetusajoneuvot,
kuljetuspalvelut
Jalostus ja markkinointi
Laitteet ja tarvikkeet
Hallinto ja neuvonta
Bioenergia ja hajautettu
energiantuotanto

Energia ja
kotieläintalous
liittyvät tiiviisti
toisiinsa. Vuonna 2018 näillä messuilla oli yli
30 000 kiinnostunutta messukävijää. Yli 330
erikoistuneen näytteilleasettajan lisäksi myös
yli 200 kotieläintalouden alan yritystä esittelivät
innovatiivisia energiaan liittyviä tuotteitaan ja
palvelujaan EnergyDecentral-messuilla.
www.energy-decentral.com

Aloituspisteesi:
International Visitors´Lounge
Kaikkien kansainvälisten messuvieraiden
kohtaamispaikka DLG:n osastolla. Täällä
DLG tarjoaa kaikille kansainvälisille 
vieraille yksityisen alueen keskusteluille
liikekumppaneiden kanssa.
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Suunniteltu messualuekartta 2020

Aukioloajat:
Avoinna joka päivä klo 9.00 – 18.00
Pääsyliput:
Hyödynnä alennetut pääsymaksut ja vältä pitkää
jonotusta kassoilla. Ilmoittaudu messuvieraaksi
ja osta lippusi verkosta.
Myynti alkaa heinäkuussa 2020. www.eurotier.com

Huippumessut huippupaikalla
Hannover, kaupunki, jossa on maailman suurin messualue ja joka
sijaitsee keskeisellä paikalla keskellä Saksaa ja Eurooppaa, on erityisen houkutteleva liike-elämän keskus vuosittain noin 2 miljoonalle koti- ja ulkomaiselle vierailijalle. Voit nauttia ainutlaatuisesta
infrastruktuurista ja Euroopan täydellisistä liikenneyhteyksistä.

Hotellit ja yksityismajoitukset
Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Puh: +49 511 12345-555
Faksi: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

EuroTier-News sähköpostitse:
Pidämme sinut mielellämme ajan tasalla!
Lähetä yhteystietosi (nimi, Katuosoite,
postinumero ja postitoimipaikka, maa ja
sähköpostiosoite) sähköpostiosoitteeseen:
expo@dlg.org

HANNO-FAIR
Event GmbH & Co. KG
Puh +49 5321 3520-20
Faksi: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Matkajärjestelyt hoitaa alan partnerimme

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Saksa
Puh +49 69 24788-265
Faksi +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

ET20-fin-0919

FMT/Forssan Matkatoimisto Oy
Ryhmä- ja erikoismatkat
Puh: (+358) 0207 757 700
S-posti: fm.myynti@fmt.fi

