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#agritechnica

Відкривайте світ інновацій. Отримайте незабутні 
                          враження від найбільшої у світі виставки.   

ВИСТАВКОВИЙ КОМПЛЕКС ГАННОВЕРА

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/


ВІДВІДАЙТЕ ПРОВІДНУ СВІТОВУ ВИСТАВКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
На AGRITECHNICA всі провідні компанії галузі представляють свої новинки та інновації.  
Провідна світова виставка є місцем зустрічі лідерів аграрної галузі та провідною бізнес-платформою.  
Це вітрина світової індустрії сільськогосподарського машинобудування та форум для обговорення питань рослинництва майбутнього.

ГОЛОВНА ТЕМА 2023 РОКУ: GREEN PRODUCTIVITY (ЗЕЛЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ)
У майбутньому важливим буде забезпечити зростання продуктивності, знижуючи витрати та інтенсивність використання ресурсів, 
одночасно захищаючи навколишнє середовище та природу. AGRITECHNICA 2023 презентує ідеї, які втілюють в життя ЗЕЛЕНУ 
ПРОДУКТИВНІСТЬ на агропідприємствах.

(Дані: AGRITECHNICA 2019)
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ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

ТРАКТОРИ ТА ТРАНСПОРТ
Трактори, сільськогосподарські 
та фронтальні навантажувачі, 
транспортні засоби, конвеєрна 
техніка

СПЕЦІАЛЬНІ КУЛЬТУРИ
Техніка для овочівництва, плодів-
ництва та спеціальних культур, 
дощування та зрошення

ЛІС І ЛАНДШАФТ
Техніка для лісового господар-
ства, техніка для комунальних 
служб, техніка для догляду за 
ландшафтом

ҐРУНТ ТА ПОСІВ
Техніка для обробки ґрунту, посів

ЗБЕРІГАННЯ
Технологія обробки, підготовки 
та зберігання врожаю

НОУ-ХАУ
Громадські об’єднання, спілки, 
організації, науково-дослідні 
установи

ВРОЖАЙ
Технологія збирання врожаю 
зернових, кормових і корене-
плодів

ЦИФРОВА ДОПОМОГА
Робототехніка, електроніка, 
сільськогосподарське програмне 
забезпечення та точне земле-
робство

ТОРГІВЛЯ ТА СЕРВІС
Технології та послуги від май-
стерні до продажу вживаної 
техніки

ЗАХИСТ РОСЛИН ТА ВНЕСЕННЯ 
ДОБРИВ
Технології захисту рослин, 
догляду за рослинами, внесення 
добрив

РЕСУРСИ
Посівні матеріали, добрива, 
засоби захисту рослин, палив-
но-мастильні матеріали

СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ
B2B майданчик для міжнародної 
галузі постачання сільськогоспо-
дарської техніки

Підтримайте  
відновлення кліматично 
стабільних лісів!

www.wereforest.com



ФОРМАТИ

Live Arena: Smart Farming – конективність, автономні сільсько-
господарські машини, диференційоване обприскування, віддале-
ні сенсорні системи.

Drive Experience: Alternative Power Systems – відвідувачі  
тестують машини з альтернативними видами двигунів в  
реальному часі.

DLG.Prototype.Club – обрані учасники розробляють цифрові 
рішення для цифрових завдань у сільськогосподарській техніці.

agrifood start-ups – молодь чи більш досвідчені: тут зустрічається 
екосистема агрофуд-стартапів.

Міжнародний дилерський центр – місце зустрічі міжнародних 
дилерів сільськогосподарської техніки.

Live Arena: Forst – демонстрація машин та обладнання для лісо-
вого господарства та техніки для комунальних служб.

Young Farmers Day + Young Farmers Party –  
молоді підприємці та фахівці галузі обмінюються 
ідеями.

Кампус і кар’єра – платформа для пошуку роботи, 
кар’єри та професійної орієнтації. 

Майстерня в прямому ефірі – дізнайтеся про 
професії у дилерів сільськогосподарської техніки та в 
майстернях.

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage – міжнародні 
експерти надають інформацію та обговорюють 
актуальні теми в галузі постачання.

DLG Agri Influencer Award – шукаємо кращого 
блогера, кращого інфлюенсера, кращого початківця.



B2B МАЙДАНЧИК МІЖНАРОДНОЇ ГАЛУЗІ ПОСТАЧАННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Міжнародне місце зустрічі інженерів, розробників, менеджерів 
із закупівель, менеджерів з постачання запасних частин, дилерів 
та виробників оригінального обладнання. Тенденції та інновації 
в галузі комплектуючих для сільськогосподарської та спеціаль-
ної техніки.

RETHINK AGRICULTURE
Нові системи сільськогосподарського виробництва 
забезпечують безпеку продовольства в усьому світі.  
„Inhouse Farming – Feed & Food Show“ - це нова 
платформа DLG для аграрних та продовольчих систем 
майбутнього. Тісний зв’язок із сільськогосподарською 
практикою.

ЧАСТИНА AGRITECHNICA

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Нагорода за інноваційні  

та перспективні концепції  
агротехніки

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
Найважливіша нагорода за інновації в галузі 
сільськогосподарського машинобудування

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Інженери з розробки сільськогосподар-
ської техніки вручатимуть нагороди за 

інноваційні системи та компоненти.

ІННОВАЦІЇ В ЦЕНТРІ УВАГИ
DLG вручає три нагороди на AGRITECHNICA.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Germany 
Info@DLG.org • www.DLG.org

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЇЗДКИ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ
Наші міжнародні партнери у вашій країні організують поїздку на  
AGRITECHNICA. Адреси ви знайдете на нашому сайті:  
www.agritechnica.com/travel-partners

ГОТЕЛІ ТА ПРИВАТНЕ РОЗМІЩЕННЯ
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?
Команда з обслуговування відвідувачів AGRITECHNICA допоможе вам: 
Електронна пошта: expo@DLG.org | Тел.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Як дістатися:
www.agritechnica.com/travel

ВИСТАВКОВИЙ КОМПЛЕКС ГАННОВЕРАAGRITECHNICA 2023
12 – 18 листопада | Ганновер, Німеччина
Ексклюзивні дні 12/13 листопада

DLG – ТВОЯ МЕРЕЖА
Теми. Ноу-хау. Події. Спілкування.
www.DLG.org
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