Completează integral datele tale aici și vino cu această invitație la AgriPlanta-RomAgroTec 2019, unde vei avea dreptul să intri gratuit!
Invitație valabilă pentru o singură persoană, o singură intrare în expoziție.

NUME: ...........................................................................................
PRENUME: .....................................................................................
TELEFON: ......................................................................................

Îmi desfășor activitatea în:
- Fermă:
Suprafață:
Sub 20 ha
Între 21-80 ha
Între 81-200 ha
Peste 200 ha

E-MAIL: .........................................................................................
JUDEȚ/SECTOR: .................................ORAȘ...................................
COMUNĂ:............................................SAT: ...................................

vegetală

zootehnică

horticolă

mixtă

- Companie producătoare / distribuitoare / prestatoare de
servicii în:
Agricultură
Industrie Alimentară
Zootehnie
Alt domeniu...............................

STRADA: ........................................................................................
Nr......................... Bl.......................Sc......................Ap................

- Alt sector de activitate.....................................................

Prin completarea și transmiterea acestui formular, vă exprimaţi consimţământul ca datele completate să ﬁe colectate şi procesate în baza de date a DLG InterMarketing, DLG International, DLG Service GmbH, DLG Verlag GmbH şi DLG e.V., care le pot folosi
în scopuri de promovare, marketing şi studii de piaţă. Conform dispoziţiilor Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), regulament UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 legat de protecția persoanelor
ﬁzice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și în conformitate cu legislația în vigoare beneﬁciaţi de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu ﬁ supus unei decizii individuale, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.
Mai multe detalii despre politica de prelucrare a datelor găsiți pe www.agriplanta.ro. În cazul în care vă opuneţi prelucrării datelor personale, vă rugăm să transmiteţi o cerere la r.mares@dlg.org.
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16-19 MAI 2019
FUNDULEA, JUD. CĂLĂRAȘI
PROGRAM DE VIZITARE: 09:00 - 18:00

agriplanta

021 317 12 25

INVITAȚIE DE VIZITARE

DIN PROGRAM
DEMONSTRAȚII CU MAȘINI AGRICOLE

DLG Special
• DLG Special: Campus Cereale – Loturi demonstrative. Produse și tehnologii
• DLG Special: Campus Irigaţii – Managementul apei

• Tehnici moderne pentru protecţia plantelor - Mașini de erbicidat în acţiune
• Tehnologii inovative pentru prelucrarea solului
• Testarea și diagnosticarea maşinilor de erbicidat (la standul USAMV Cluj-Napoca)
• NOU: Parada utilajelor agricole
• NOU: Demonstrații individuale, la stand

Show

NOU 2019: IRIG SHOW

• Forumul pentru Irigații (Vineri, 17 mai, începând cu orele 10:30)

NOU 2019: DEMONSTRAŢII CU UTILAJE PENTRU
LOGISTICA FERMEI ȘI CONSTRUCŢII

Organizator

Cu Sprijinul
Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale

• Zonă de expunere și demonstraţii practice cu utilaje pentru logistica fermei și construcţii
Parteneri
Agenţia Naţională
de Îmbunătăţiri Funciare

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI
MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PENTRU
AGRICULTURĂ
JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI

• Demonstraţii zilnice cu utilaje pentru irigat
• Soluţii inovative pentru managementul apei

&

Campus
Carieră

CAMPUS & CARIERĂ (17-19 mai)
CENTRU

• Consiliere în carieră
• SkillShops: Testare activități de îndemânare
• Job Wall: Ofertele angajatorilor

ZIUA LICEELOR AGRICOLE (Sâmbătă, 18 mai)
Organizator:

Cum ajungi la Expoziţie:

Fundația

Partener:

• Prezentarea ofertei educaţionale a liceelor agricole partenere
• Conferinţa „Tinerii cu studii medii sunt cei care pot face agricultura să se miște”

Autostrada A2 București - Constanța
Ieșirea către FUNDULEA (Km 35), pe DJ 402 spre NANA - Oltenița
(800 metri de la autostrada A2)

Organizatori:

Partener:

• Concurs cu premii, pe teme agricole, pentru liceeni
• Dezbateri cu ﬁrmele expozante şi fermierii, asupra aspectelor practice în educaţia
agricolă

Parcare pentru vizitatori
Vizitatorii pot parca la expoziție, în limita spațiului disponibil și dacă condițiile
meteorologice permit sau în Fundulea, în spații amenajate pentru parcare, marcate
cu însemnul “Parcare Vizitatori”. Este interzisă parcarea în locuri nepermise de
organizator. Transferul vizitatorilor de la parcarea din Fundulea până la expoziție se
va realiza GRATUIT, cu microbuze inscripționate, puse la dispoziție de Organizator.

HORTICULTURA EXPO
• Tehnologii moderne pentru sectorul horticol

Atelierele AGRIKIDS
• Activităţi de familiarizare a copiilor cu agricultura

Modalităţi de acces:

Accesul în spațiul expozițional, în spațiile de manevră și în zonele de demonstrații se face pe propria răspundere.
Eventualele accidente nu pot ﬁ considerate responsabilitatea organizatorului, a partenerilor, a contractanților sau a
ﬁrmelor expozante. În spaţiile de manevră şi în zonele de demonstraţii este permis accesul persoanelor autorizate,
cu vârsta de peste 18 ani şi însoţite de un reprezentant al ﬁrmei care deţine utilajele. În incinta spaţiului expoziţional
sunt interzise: Accesul copiilor cu vârsta sub 15 ani, dacă aceştia nu sunt însoţiţi de adulţi; Accesul cu animale;
Accesul în raza de acţiune a utilajelor în funcţiune; Accesul dincolo de benzile de delimitare.

1) Tichet de acces GRATUIT obţinut prin înscrierea online pe www.agriplanta.ro
2) Invitaţia de vizitare completată integral cu datele personale
3) Bilet de intrare: 30 lei/pers./zi

Atelierele AGRIKIDS - 17-19 mai, orele 12:00-16:00
Locul unde copiii se întâlnesc cu agricultura

Dacă ai completat integral datele tale pe formularul
de înregistrare, participi automat la extragerea
premiului pentru deplasarea la
10 - 16 Noiembrie 2019, Hanovra (Germania)
www.agritechnica.com

DLG InterMarketing oferă ca premiu un bilet de avion dus-întors,
2 nopţi de cazare pentru 1 persoană, bilet de intrare la expoziţie
Organizator

Cu Sprijinul

Partener Oﬁcial

Partener

În colaborare cu
CONSILIUL
JUDEȚEAN
CĂLĂRAȘI

PRIMĂRIA
FUNDULEA

Parteneri Tehnici
UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI
MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PENTRU
AGRICULTURĂ
JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI

Media

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚE AGRONOMICE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN BUCUREȘTI

ACADEMIA DE ȘTIINȚE
AGRICOLE ȘI SILVICE
”GHEORGHE IONESCU-ȘIȘEȘTI”

