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LOCAL to GLOBAL 2019 – спеціалізована бізнес-платформа, 
де виробники фермерської та крафтової продукції отримують можливість:
презентувати власну продукцію
знайти нових клієнтів
розширити ринки збуту
дізнатися про дієві інструменти масштабування бізнесу від провідних експертів галузі 

(урядові програми розвитку, міжнародні грантові, інвестиційні проекти та фінансові 
можливості)

Захід проходитиме в форматі 
виставки-ярмарку, 
а це забезпечить:

ВИСТАВКА
налагодження бізнес-зв’язків
з b2b аудиторією:

мережі рітейлу та оптової торгівлі
спеціалізовані роздрібні та 

онлайн-магазини
компанії сектору HoReCa

(готелі, ресторани, кафе, заклади 
харчування)
кейтерінгові служби 
експортні компанії
представники іноземного бізнесу
фінансові установи
профільні галузеві організації 

ЯРМАРОК
комунікація із b2c аудиторією та 
реалізація продукції відразу на стенді

Ярмарок проходить в столиці України, 
що забезпечує великий потік 
відвідувачів.

«АгроКомплекс» – це:

18 000 відвідувачів

400 екпонентів

до 15 країн-учасниць

30 000 м2 виставкової площі

ВАЖЛИВО!
LOCAL to GLOBAL 2019 
відбудеться в рамках міжнародної 
виставки ефективних рішень для 
агробізнесу 
«АгроКомплекс 2019».
Завдяки цьому учасники зможуть 
ознайомитися з:
новинками техніки та ресурсного 

забезпечення (ЗЗР, добрива, 
насінництво, садивний матеріал)
обладнанням для переробки 

сільськогосподарської продукції
smart-рішеннями
біоенергетичними технологіями

та трендами 
новими трендами в розвитку 

агробізнесу України та світу

В РАМКАХ:



Вина та настоянки
Джеми та консервація
Ексклюзивні солодощі
Мед та бджолопродукти (мед, питні меди, 

пилок, перга, прополіс, воскові сувеніри 
та інше)
М'ясні вироби
Нішові олії
Органічні та екопродукти
Продукція рибництва

ШАНОВНІ ЛЮБИТЕЛІ ВЛАСНОЇ СПРАВИ!

НАША ГОЛОВНА МЕТА –  сприяти доступу  малих та середніх виробників якісної 
продукції до глобального ринку.
Збираючи виробників продукції в одному місці, ми  демонструємо  різноманітність 
сільськогосподарського виробництва,  його колоритність та прогресивність. 
Популяризуючи локальні бренди ми  формуємо  нові торгівельні можливості
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

LOCAL TO GLOBAL 2019 створений, щоб відкрити світу
національних виробників! 
Завдяки багаторічному досвіду наша команда  забезпечить вам професійну 
комунікацію,  сучасні рекламні сервіси та  комфортні умови роботи.

Долучайтеся до LOCAL to GLOBAL 2019 та відкрийте світу вашу продукцію! 

З повагою команда проекту

5 хвилин
від станції метро

Лівобережна

Сучасний
виставковий

комплекс

3
паркінг-зони

Зручний доступ
до експозиції 
відвідувачам

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

Запрошуємо до участі виробників 
фермерської, крафтової та нішової
продукції за спеціалізаціями:

Ремісничі вироби та аксесуари
Свіжі овочі, фрукти, ягоди, 

гриби та трави
Сири та молочні продукти
Соки та безалкогольні напої
Спеції та прянощі
Сухофрукти
Хлібобулочні та кондитерські вироби
Чаї, трав’яні збори та лікарські 

рослини

МВЦ, м. КИЇВ
Броварський проспект, 15
(ст. м. Лівобережна)

Місце проведення:Організатор: Дирекція виставки:
+380 (44) 461 93 68,
+380 (44) 490 64 69
E-mail: agro@kmkya.kiev.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ: www.agrocomplex.kiev.ua/ua/spetsproektu/l2g


