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Важливим завданням Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) є підтримка
вітчизняного агропромислового комплексу України, створення умов для розвитку
партнерських відносин, розширення ринків збуту української продукції.
Пропонуємо стати учасником Національного стенду України на всесвітньо відомій
Міжнародній виставці «Зелений тиждень», яка проходитиме у м. Берлін (Німеччина) з
15 по 24 січня 2016 року.
Цього року у членів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» є унікальна можливість
взяти участь у «Зеленому тижні» та представити свою продукцію європейським споживачам,
оскільки УКАБ отримав ексклюзивні права на організацію Національного стенду України,
згідно підписаного Меморандуму про партнерство із офіційним представником Messe Berlin в
Україні.
ЗАХОДИ УКАБ НА ВИСТАВЦІ
Крім організації Національного українського стенду, в рамках ділової програми зазначеної
виставки, УКАБ, за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України,
проведе два заходи – панельну дискусію за участі провідних експертів з питань експортного
потенціалу аграрного сектору та інвестиційних можливостей у сільське господарство України
та вже традиційний Вечір українського аграрного бізнесу, що відбудуться 16 січня 2016 року.
ПРО ВИСТАВКУ
Зелений тиждень - це міжнародна виставка продовольства, сільського господарства та
садівництва, на якій виробники з усіх куточків світу представляють свою продукцію. На
«Зеленому тижні» представлені колективні стенди всіх країн світу.
Для українських виробників участь у виставці «Зелений тиждень» - це насамперед
можливість познайомити відвідувачів - представників різних країн зі своєю продукцією,
оцінити переваги та порівняти свою продукцію з продукцією інших виробників, і налагодити
постачання на міжнародні ринки, в першу чергу на ринок ЄС. Пересічні споживачі та
професіонали галузі матимуть нагоду скуштувати та придбати Вашу продукцію.
В рамках виставки «Зелений тиждень» проходить "Global Forum For Food And Agriculture"
(GFFA), в якому щорічно беруть участь більше 60 міністрів різних галузей.
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Продовольчі продукти преміум класу
Свіжі продукти всіх видів
Вино, пиво та інші алкогольні напої
Безалкогольні напої
М'ясо та ковбасні вироби
Морепродукти
Насіння, чаї, спеції та прянощі
Сільгосптехніка
Біопродукти
Садовий інвентар
Велика рогата худоба
Кухонне приладдя
Мисливське та рибальське обладнання
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Загальна виставкова площа (кв.м.): 124.670
Загальна кількість учасників 1.689
В т.ч. зарубіжних 671
З 69 країн
Загальне число відвідувачів: 411.731
В т.ч. фахівців: 80.360
Періодичність: щорічно в січні

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
УКАБ пропонує додаткові послуги щодо організації програми перельоту та перебування в
Берліні під час проведення виставки по спеціальним груповим тарифам.
Під час виставки, для учасників Національного стенду України та учасників ділових заходів
УКАБ, будуть організовані B2B зустрічі з потенційними діловими партнерами.
УМОВИ УЧАСТІ
У разі зацікавленості в участі у виставці просимо звертатися до координатора організації
експозиції та проведення заходів – Анатолія Циркуна за тел.: +38(044)2362110,
+38(067)7698658, або tsyrkun@ucab.ua

