
 
Pagrindinė parodos tema 2020

2020 m. lapkričio 17  – 20 d., Hanoveris     , Vokietija

Šiais metais pagrindinė „EuroTier“ parodos 

tema „Žemės ūkis maisto grandinėje“

nagrinėja visus maisto atsekamumo

aspektus.

 

2020 m. lapkričio mėn. 17 d. vėl duris atveria „EuroTier“ paroda. 

Pasaulyje pirmaujančioje specializuotoje parodoje, kuri 

290 000 m2 plote pritraukia daugiau nei 150 000 lankytojų,

susipažinkite su produktais ir naujovėmis, susijusiomis su 

galvijų, kiaulių ir paukščių auginimu. Be to, čia dėmesys  

skiriamas ir akvakultūroms, avių, ožkų ir arklių auginimui. 

„EuroTier“ paroda – tai svar-

biausia platforma naujovėms 

pristatyti. Paskutinį kartą iš 

daugiau nei 250 užregistruotų 

naujovių mūsų nepriklausomų  

ekspertų komisija 1 reikšmin-

gą produktą apdovanojo 

auksiniu medaliu ir 25 – 

sidabriniais.  

Plati temų įvairovė:

 >Veisliniai gyvuliai, veisimo 

programos, prekyba, repro-

dukcijos technika 

 >Pašarai ir kitos pašarinės 

medžiagos 

 >Pašarų sandėliavimas, jų 

gamyba 

 >Tvarto ir halės statyba 

 >Aptvarų ir šėrimo technika 

 >Oro kondicionavimo ir  

aplinkos apsaugos technika 

Sveiki atvykę į parodą „EuroTier 2020“ –  
tai pasaulyje pirmaujanti paroda, skirta  
gyvulininkyste užsiimantiems profesionalams!

Produktų pasiūla Jus įtikins!

Naujovės gyvai!

 >Melžimo ir vėsinimo technika 

 > Išmatų, mėšlo ir srutų  

technika 

 >Transportavimo priemonės, 

transportavimo paslaugos

 >Perdirbimas ir realizavimas

 >Prietaisai ir reikmenys 

 >Valdymas ir konsultavimas 

 >Bioenergija ir autonominis 

energijos tiekimas  

Energija ir  

gyvulininkystė  

yra glaudžiai 

tarpusavyje susi-

jusios sritys. 2018 m. 

daugiau nei 30 000 mugės lankytojų   

susidomėjo šia rinka. Šalia daugiau nei 330  

specializuotų „EnergyDecentral“ mugės dalyvių 

taip pat dalyvauja daugiau nei 350 įmonių iš  

gyvulininkystės srities, kurios pristato naujoviškus 

produktus energijos tema.

Susitikite su parodos dalyviais iš daugiau nei 

50 šalių!

Lankydamiesi „EuroTier“ aplankykite ir 
„EnergyDecentral“  
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www.energy-decentral.com

 
Siekiantiems prekiauti tiesiogiai

Ūkininkai, kurie siekia prekiauti tiesiogiai vartotojams, 

ras specialų pasiūlymą naujoje parodos temoje.  



Darbo laikas: 

Kasdien nuo 9.00 val. iki 18.00 val. 

Įėjimo kaina, EUR: Internetu Kasoje

Dienos kortelė                      29,00 23,00

Mokiniai, studentai ir  

pensininkai     14,00 —

Jaunesniems nei 12 m.  

vaikams, lydimiems  

suaugusiųjų nemokamai —

Nuolatinė kortelė 58,00  50,00

Įėjimo bilietai:  

Išvenkite ilgų eilių prie kasų ir pasinaudokite

sumažintomis įėjimo kainomis! 

Registruokitės į mugę iš anksto ir įsigykite 

bilietą internetu nuo 2020 m. liepos mėn.  

DLG Service GmbH

Eschborner Landstraße 122 

60489 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 24788-265 

Faks +49 69 24788-113 

expo@DLG.org • www.DLG.org

Mūsų partnerių organizuojamos kelionės

Oficialus „EuroTier“ atstovas Lietuvoje - tarptautinių  

agrokelionių organizatorius UAB „ESA BALTIC“.

Hannover Marketing &  

Tourismus GmbH

Tel. +49 511 12345-555  

hotels@hannover-tourismus.de  

www.hannover.de/hotels/eurotier.com

 

Hanno-Fair Events 

Tel. +49 5321 3520-20 

info@hanno-fair.com 

www.et.hanno-fair.com
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www.eurotier.com

2020 m. lapkričio 17-20 d. Hanoveris, Vokietija

Preliminarus teritorijos planas, 2020 m.

 

„EuroTier“ parodos organizatorius yra DLG, 

agrarinėje srityje pirmaujanti specializuota 

organizacija. Pasinaudokite proga artimiau susipažinti-

su tarptautiniu DLG tinklu „International Visitors Lounge“. 

Edvinas Samkus, tel. +370 608 12556

El. paštas: info@esabaltic.lt, tours@esabaltic.lt
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 El. paštas: expo@DLG.org

Tel. +49 69 24788-265

The International Visitors’ Lounge

Turite klausimų?

Viešbučiai ir privatūs apartamentai

www.esabaltic.lt , www.agrokeliones.lt

Instagram: agrokeliones
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