
З 13 по 19 травня 2017 року в рамках Новосадського ярмарку пройшов 

84.Міжнародний сільськогосподарський ярмарок 
 

СІЛЬСЬКО ГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ЗНАЙШЛА СВОЇХ ПОКУПЦІВ 

Ярмарок відвідало на 10% більше людей, порівняно із минулим роком 
 

Міжнародний сільськогосподарський ярмарок, який відбувся з 13 по 19 травня в рамках 

Новосадського ярмарку і надалі залишається найважливішою агробізнес подією в 
Південно‐Східній Європі. Це було підтверджено презентацією 1500 експонентів з 60 країн, 

наймасовішою виставкою сільськогосподарської техніки, збільшенням колективних виставок, 

збільшеною кількістю виставлених тварин на найбільшій Національній виставці тваринництва, 
а відповідно і кращим відвідуванням, порівняно із попередніми роками. 

Країною Партнером стала Боснія і Герцеговина, з якої презентувалось 28 компаній, і 
враження кожного з них відмінні. Всі вони висловили бажання за рік знову приїхати до Нового 

Саду.  

Протягом семи днів було зареєстровано 137.753 відвідувачів, що на 10% більше, ніж у 

попередньому році. 

 

Особливості 84 Міжнародного сільськогосподарського ярмарку: 
• Збільшено Виставку сільськогосподарської техніки; 

• Більше виставлених тварин на Національній виставці тваринництва; 
• Більше експонентів на виставках органічних продуктів та продукції з географічним 

зазначенням; 

• На 10% збільшено виставочні площини порівняно із минулим роком; 

• Змінено структуру експонентів – більше учасників зз акордону; 

• Велика кількість офіційних відвідувачів з Сербії, Російської Федерації, Німеччини, 

Японії, Словаччини, Чехії, Туреччини, Швейцарії, Франції, Китаю; 

• Новий додатковий вміст, створений для широкої професійної аудиторії; 
• Відмінні прямі продажі, реалізовані під час ярмарку; 

• Укладено домовленості, що будуть втілені після ярмарку 

 

84 МІЖНАРОДНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ЯРМАРОК У ЦИФРАХ 
• Відкрита виставкова територія 47.000 m2; 

• Закрите виставкове приміщення 11.000 m2; 

• Кількість експонентів 1.500; 



• Прямі експоненти з 25 країн: Австрії, Албанії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, 
Чорногорії, Чехії, Греції, Франції, Нідерландів, Хорватії, Італії, Китаю, Латвії, Угорщини, 

Македонії, Німеччини, Польщі, Республіки Сербської, Румунії, Словенії, Іспанії, 
Туреччини, України, Об’єднаних Арабських Еміратів; 
• Десять колективних виставок компаній з: Австрії, Боснії та Герцеговини, Чехії, Франції, 
Нідерландів, Італії, Ізраїлю, Китаю, Угорщини та Іспанії; 
• Виставка тваринництва 5.000 m2; 

• Понад 1.500 тварин на Національній виставці тваринництва; 
• 1.500 експонатів на виставці сільськогосподарської техніки; 

• Оцінка якості продукції та послуг у 30 товарних групах; 

• Кількість про даних вхідних квитків 102.907 (З них 14.000 членам кооперативів); 
• Кількість зареєстрованих відвідувачів на входах 137.753. 

 

НАЙЗНАЧНІШІ СЕГМЕНТИ ЯРМАРКУ 

• Виставка сільськогосподарської техніки – 2017 рік визначався фактом 10 відсоткового 

збільшення виставкової території (порівняно із попереднім роком) де презентувалось 19 

членів Бізнес асоціації імпортерів та експортерів сільськогосподарської техніки. За 
оцінками, під час ярмаркової програми вони продавали машини, загальною вартістю 

близько 5 мільйонів євро. Крім того, на потреби заяв до поточного конкурсу на виділення 
субсидій на придбання сільськогосподарської техніки було виписано рахунки для їх 

придбання вартістю понад 10 мільйонів євро. Сільськогосподарська техніка на 
Сільськогосподарському ярмарку була представлена компаніями з Італії, Туреччини, 

Німеччини, Австрії, Словенії, Чехії та Сербії. Також було організовано світову прем'єру 

трактора ARBOS 5000. 

• Національна виставка тваринництва під егідою Міністерства сільського господарства та 
охорони навколишнього середовища представила 1500 "живих експонатів" від 

вітчизняного генофонду ‐ на 200 голів більше, ніж у попередньому році, в тому числі 
великої рогатої худоби, овець та кіз. День скотарів був відзначений 18 травня на 
Презентаційній площі Новосадського ярмарку призначенням нагород та відзнак кращим 

скотарям. День коней третій рік поспіль був проведений на Презентаційній площі 
Новосадського ярмарку 16 травня. Програма розпочалася публічною оцінкою коней, після 
якої відбулася презентація коней, представлених на 84‐ому Міжнародному 

сільськогосподарському ярмарку; було організовано презентацію кінської збруї, 
презентацію фір та бричок та конкурс з швидкої запряжки коней.  

• Виставка органічних продуктів та продуктів з географічним зазначенням була 
організована за підтримки Міністерства сільського господарства та охорони 

навколишнього середовища та у співпраці з Національною асоціацією Сербія Органіка та 
Асоціацією Оригінал Сербія. В одному місці було представлено продукти з доданою 

вартістю, тобто продукція, що відповідає вимогам з точки зору безпеки та якості, а також 

задовольняють додатковим вимогам, що дає право розташовувати національний логотип 

органічного продукту або мати деякі з ознак географічного зазначення. Близько 50 

учасників (вдвічі більше, ніж попередній рік) представили сертифіковану продукцію, 

засоби для захисту рослин та продуктів харчування, дозволених для використання в 
органічному виробництві та репродуктивний матеріал, вироблений методами органічного 



виробництва. Також була доступна інформація про органічні продукти та продукти з 
позначеннями географічного походження ‐ як вони виробляються та де вони можуть бути 

придбані, якою є процедура включення до одного з цих видів продукції, що є заходами 

підтримки з боку компетентного Міністерства.  
• Міжнародні ділові зустрічі "AгроB2B@NSFair", що відбулися 15 травня, ознаменовано 

участю представників 138 компаній з 17 країн, що на 30% більше, ніж у попередньому 

році. Більшість учасників були також з Сербії 46, Китаю та Італії 18 та України 17. Також 

були присутні компанії з Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чехії, Німеччини, Литви, 

Мексики, Нідерландів, Нігерії, Румунії, Словенії, Іспанії та Туреччини. Було зазначено, що 

безпосереднє спілкування бізнесменів є найкращим способом встановлення ділової 
співпраці. Зустрічі організовані у співпраці з Європейською мережею підприємництва, 
Торгово‐промисловою палатою Сербії та Бізнес‐інкубатором Новий Сад  

• В Koнґресовому центрі „Maстер“ Новосадського ярмарку oрганізовано 50 професійних 

та бізнесових зібрань. 
• У Виставковому залі 4 відбулася друга виставка продукції з Китаю "Premium 

Agricultural Brands China in Serbia 2017 & Eco‐Agriculture and Food Security Forum for The 

"Belt And Road" ‐ Silk Road Show 2017", присвячений співпраці в галузі сільського 

господарства між Китайською Народною Республікою та Республікою Сербія, а також 

Форум з безпеки харчових продуктів "Шовковий шлях 2017". Там було виступило 40 

компаній з восьми китайських провінцій.  

• Агро площадка – Попереднього року відбулася вперше, а ще більшого успіху досягла в 
2017 році. Територію було використано для демонстрації роботи механізації сільського 

господарства, машин та обладнання експонентів на Виставці машин, а також влаштовано 

конкурсні випробування на подолання перешкод, пхання причепу з передньою накладкою, 

де було представлено аж 625 учасників.  
• Численні презентації, майстерні, дегустації, призові ігри були організовані на стендах 

експонентів.  

• Оцінка якості продукції та послуг, організована напередодні та під час Ярмарку, була 
реалізована у 30 товарних групах. У Комісіях, де членами стали професори та дослідники 

факультетів з Сербії та закордону, оцінювали якість продуктів харчування, великої рогатої 
худоби та сільськогосподарської техніки, нагороджено лауреатів премії Добрий дизайн як 

елемент успіху продуктів та послуг. Вручено 6 спеціальних нагород, а також 23 Великих 

Кубків Чемпіонів; у категорії "КРАЩИЙ В АГРО БІЗНЕСІ" 16 нагород та одне відтворене 
визнання "Абсолютної якості лідера Новосадського ярмарку".  

 

НОВЕ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЯРМАРКУ!!! 
 

AУКЦІОН ХУДОБИ 
Вперше організований як пілотний проект, він показав великий потенціал на 
Сільськогосподарському ярмарку. Аукціон великої рогатої худоби, який був вперше 
організований в історії Міжнародного сільськогосподарського ярмарку, пройшов в прекрасній 

атмосфері та був надзвичайно відвідуваний. Найбільша виставлена тварина на 84 

Міжнародному сільськогосподарському ярмарку ‐ бик Кокан, котрий мав майже дві тони, став 
справжнім атракціоном для відвідувачів, та був проданий на аукціоні худоби Новосадського 

ярмарку за 4.650 євро. Також продано п'ять телиць симентальських і гольштейн‐фризьких 

порід худоби.  

Планується продовжити цю діяльність протягом усього року, враховуючи, що Новосадський 

ярмарок має можливості організованого продажу худоби на аукціоні, а наш найстаріший 

виставковий будинок намагатиметься забезпечити умови для проведення подібних заходів і 
протягом зимових місяців. 
 

 

 



ДНІ КАР’ЄРИ  

Уперше на 84‐ому Міжнародному сільськогосподарському ярмарку Новосадський ярмарок 

організував "Дні кар'єри" у співпраці з Навчальним центром Уряду Воєводини та 
Національною службою зайнятості. Мета полягала у просуванні тренінгів більш ніж 40 

бізнес‐навичок, призначених, в першу чергу, безробітним, а також усім, хто хоче підвищити 

кваліфікацію, провести перепідготовку та отримати кваліфікацію для певних професій або 

освоїти певні навички. Послуга запропонована і експонентам або компаніям, які хочуть 
забезпечити навчання, перепідготовку та додаткову підготовку своїх співробітників. Всі 
тренінги для безробітних були безкоштовними. 

 

СУПРОВОДЖУЮЧІ ПРОГРАМИ 
• Конкурс скачок; 

• Гоночні змагання; 
• Конкурс підковування коней; 

• Конкурс швидкого запрягання; 
• Огляд бричок та презентація дітей фірманів; 
• Виставка дрібних тварин; 

• День великої рогатої худоби з урочистою презентацією нагородженої худоби; 

• День коней; 

• Вечір чемпіонів. 

 

ВІДВІДУВАЧІ  
Відповідно до реєстру Новосадського ярмарку, в організованих групах, Ярмарок відвідали 

члени кооперативів ‐ фермери, тваринники, виробники, члени асоціацій сільськогосподарських 

товаровиробників, учні, студенти, співробітники компаній, які працюють в галузі аграрної та 
суміжних діяльностей з Сербії та регіону тобто Європейського союзу.  

 

Відвідувачі були з:  
Австрії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Чорногорії, Чеської Республіки, Хорватії, Італії, 
Китаю, Угорщини, Македонії, Німеччини, Республіки Сербської, Румунії, Словаччини, 

Словенії, Швейцарії, Туреччини та України.  

 

ПОДАРУНКОВА ЛОТЕРЕЯ  
Для всіх відвідувачів з придбаними квитками була організована подарункова лотерея, де 
премією був трактор компанії Aгропанонка "Беларус 82. 1". 500 літрів "АдіДизеля" були 

подаровані компанією Нафтахем.  

 

Подарункову лотерею організувала і Компанія Генералі Страхування Сербія ‐ Генеральний 

спонсор Сільськогосподарського ярмарку, котрий подарував трактор "Джон‐Дір".  

 

ПАРТНЕРИ   
• Міністерство сільського господарства та охорони навколишнього середовища Республіки 

Сербія  
• Генеральний спонсор ‐ Компанія "Генералі Страхування Сербія", м. Белград  

• "Агропанонка" – Компанія що забезпечила подарунок в Подарунковій лотереї для 
відвідувачів 

 
КОНТАКТИ 

NOVOSADSKI SAJAM 

Hajduk Veljkova 11 SRB ‐ 21000 NoviSad 

Теl. + 381(0)21/483‐00‐00 

www.sajam.net  


