
XXIX МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА

Международната селскостопанска изложба се утвърди като портал на инова-
ции за агробизнеса в Югоизточна Европа и форум за успешни делови проекти. 

Тя привлича водещи производители и търговци, защото тук могат да представят 
своите продукти и услуги пред повече от 40 000 посетители, а за специалистите 
от сектора е интересна с новостите на световно и европейско ниво. Изложбата е 
предпочитана от фермерите заради възможността да се информират за продукти и 
услуги, да закупят техника и инвентар, да обменят опит.

29-ото издание затвърди позициите на АГРА като най-значимото събитие за селското 
сто панство. „Тук е събрано всичко ново за земеделието и агробизнеса, очертава 
се посоката за развитие на отрасъла, показва се кои са иновациите и какво от тях 
може да се приложи, заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава 
Танева, която откри изложбата. 

АГРА 2020 отново беше част от единствения на Балканите мегафорума за селско 
стопанство, вино, храни и оборудване. Той е уникална платформа за бизнес и реклама. 
Включва също престижните прояви „Винария“ (за лозарство и винарство), „Фудтех“ (за 
хранителната индустрия) и „Вкусове от Италия“. В тях близо 650 компании от 30 държави  
показаха последно поколение технологии, техника, продукти и услуги по цялата верига 
от полето до трапезата. С 60% повече са регистрираните посетители специалисти.

За първи път беше организиран конкурсът „Нов продукт на българския пазар“, в 
който се състезаваха 40 изделия. Рекорд отбеляза традиционният конкурс „Изборът 
на потребителя“ – 119 експоната бяха оценени от близо 3000 анкетирани посетители. 
В Конкурса за иновации бяха представени 63 разработки от изложбите „Агра“, 
„Винария“ и „Фудтех“. 
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ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
Ø	Растениевъдство; 
Ø	Машини и инвентар 

за растениевъдството
Ø	Сортови семена, 

посадъчен материал, препарати  
за растителна защита

Ø	Животновъдство; 
Ø	Машини, инсталации, 

съоръжения  
за животновъдството

Ø	Ветеринарна медицина
Ø	Опаковки и опаковъчна техника
Ø	Услуги и софтуер за агробизнеса
Ø	Специализирани медии

АГРА 2020 – КЛЮЧОВИ ДАННИ

Участници 
	380 директни изложители и представени фирми
	25 държави – с шест повече от миналата година: 

Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия, България, 
Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Индия, 
Испания, Италия, Китай, Нидерландия, Полша, 
Република Корея, Румъния, САЩ, Словения, Сърбия, 
Турция, Украйна, Франция, Чешка република, 
Швеция

Посетители 

Ø	Брой: 41 700 от България и Европа

Ø	Профил:
	83% професионалисти от селското стопанство
	59% предприемачи и собственици

Акценти
Ø	Животновъдство – елитни породи и модерно 

оборудване за ферми
Ø	Промените в климата - методи за адаптиране към 

тях, нови сортове зърнени култури
Ø	Биопроизводство - технологии и практически 

решения
Ø	Минирастения – новата суперхрана 

и нова възможност за градско земеделие
Ø	Високодобивни сортове и хибриди
Ø	Дигитални решения за селското стопанство
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ТРЕНД 
Представени 47 иновации за селското 
стопанство, от които 11 световни
Нови технически решения за обработка 
на различни видове насаждения
Интегриране на космически технологии 
в мониторинга на посевите
По-голямо разнообразие на овошки  
и посадъчен материал

МЕДИЙНО 
ОТРАЗЯВАНЕ

Изложбата беше отразена в 260 публика-
ции в национални, регионални и специали-
зирани медии. Водещи телевизии излъчиха 
видео репортажи и новини в основните ин-
формационни емисии.

ДЕЛОВИ КОНТАКТИ

Съпътстващата програма на АГРА 2020 включваше 15 събития, сред които: 
Ø	Кръгла маса „Предизвикателства пред семейното фермерство 
 в България“

Ø	Международна конференция „Биологичното земеделие в България. Ще успеем ли да 
рестартираме системата“

Ø	Семинар „Иновации в селскостопанския сектор - пътят към устойчиво транснационално 
сътрудничество в регион Балкани-Средиземноморие“

Ø	Кръгла маса „Предизвикателствата и решенията за земеделието, свързани с 
климатичните и екологичните промени“

Ø	Кръгла маса „Международна година на растителното здраве. Как да защитаваме по-
добре растенията в променящия се свят“

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ УЧАСТВАХТЕ В АГРА 2020! 
ОЧАКВАМЕ ВИ И НА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА МЕГАФОРУМА 

ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВИНО, ХРАНИ И ОБОРУДВАНЕ
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА! 


