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Rynek rolniczy Ukrainy może okazać się prawdziwym Eldorado dla polskich firm. Kiedy inne dziedziny
gospodarki zmniejszają produkcję, ukraińskie rolnictwo rozwija się w zawrotnym tempie.
 
Targi Kielce zamierzają wykorzystać szansę i organizują 17-19 listopada 2016 roku Euro Agro we Lwowie
– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej.
 
 
Dodaj do schowka
 
Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu
na e-mail!
 
Akceptuję regulamin portalu
 
EuroAgro we Lwowie
 
Wydarzenie zadebiutuje w ośrodku Pivdennij Expo we Lwowie. Jest to wspólne przedsięwzięcie Targów
Kielce i firmy Gal-Expo, realizowane przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy, władz obwodu
lwowskiego i wiodących firm zachodniej Ukrainy. Na spotkaniu zapowiadającym targi obecni byli prezes
Targów Kielce Andrzej Mochoń, Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa,
Natalia Khmyz, dyrektor Departamentu Rolnictwa Rady Obwodu Lwowskiego oraz Andrija Stegury,
prezesa ukraińskiej firmy Gal-Expo ze Lwowa.
 
- To doskonały pomysł, by promować polskie firmy rolnicze, to wielkie możliwości dla wielu
przedsiębiorców – komentował na konferencji prasowej Rafał Romanowski.
 
- Ideą jest promocja najnowszej techniki i współczesnych technologii dla dynamicznie rozwijającego się
rolnictwa Ukrainy oraz nowe rynki zbytu dla firm, w szczególności polskich producentów, dystrybutorów
sprzętu rolniczego – mówił Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. – Nasze 22-letnie doświadczenie w
organizacji wystaw, także rolniczego Agrotechu będzie atutem.
 
Targi we Lwowie mogą stać się tą biznesową platformą dla zapoczątkowania ścisłej współpracy między
polskimi i ukraińskimi firmami. Wiele nowych technologii oraz nowoczesnych maszyn pojawiło się na
Ukrainie, dzięki polskim firmom. W szybkim tempie rośnie eksport ukraińskiej produkcji rolnej do krajów
Unii Europejskiej. Aż 25 mln ludzi zatrudnionych jest w rolnictwie. Ukraina jest członkiem Strefy Wolnego
handlu z Unią Europejską. Ma dodatkowo korzystne warunki naturalne dla dalszego rozwoju produkcji
rolnej. To, co oferuje Ukraina poprzez swój rolniczy rozwój, powinny wykorzystywać polskie firmy.
Wspólna polsko-ukraińska inicjatywa organizacji targów Euro Agro we Lwowie zmierza do nawiązania
długiej współpracy biznesowej obu gospodarek i producentów po obu stronach granicy.
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Popyt na maszyny rolnicze - Rolniczy rynek Ukrainy to wielki popyt na rolnicze technologie - mówi Andrij
Stegura, prezes Gal-Expo S.A ze Lwowa, która będzie ukraińskim współorganizatorem Euro Agro. Ma
ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności targowej na Ukrainie jak i za granicą. Od
połowy lat 90. Gal-Expo współpracuje z polskimi firmami oraz organizatorami wystaw.
 
Zakres branżowy targów Agro Expo będzie taki sam jak kieleckiego Agrotechu. Będą więc nowoczesne
ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki
ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie.
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