
IT-Corner 2019 став найбільшою 
професійною подією на ринку України в сфері 
цифрових технологій та смарт-рішень для 
агробізнесу! 
Близько 50 вітчизняних та міжнародних 
брендів від 35 компаній-учасниць створили 
неймовірно професійну комунікацію! 
Тож, аграрії беруть курс на діджиталізацію, 
а вітчизняні розробники готуються підкорювати 
іноземні ринки!

Учасники експозиції:
Agrocontrol, AgroDealPRO, AgroOnline, Aggeek, 
Anteniti, Bitrek, EOS, DJI, DroneUA, F12A, IT Grand, 
Метос Україна, MiniSoft, Overseer, Precision 
Agritech, Precision Planting, Soft.Farm, System 
Solutions, Trimble, Zemlerob UA, AgroDrone, 
Агрометр, Аргометеостанції  (Davis  instruments), 
Аналіт системс, Грінвал, Завод Елеваторного 
Обладнання, Ландтех, Мультикоптер, Обрії софту, 
РКС-Телеметрія, MiniSoft, PreAgri, QRSmarty, 
SpaceUA, Украеросервіс, TravelSiM

Виставкову експозицію: 
• Open-space локація (17 компаній)
• Алея стартапів (5 компаній)
• Ексклюзивні стенди (13 компаній)

Зону віртуальної 
реальності 

Конференц-зону,
з триденною програмою 
бізнес-заходів

Коли: 29-31 жовтня 

Де: МВЦ, м. Київ

Захід відбувся в рамках міжнародної виставки 
«AgroComplex 2019», що сприяло 
максимальному залученню цільової аудиторії 
та поширенню інноваційних технологій серед 
аграрії. Подію відвідали 13 тис. аграріїв з 
України та ще 19 країн світу!

IT-CORNER 2019 ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ
МАЙДАНЧИК ВКЛЮЧАВ:

Тематичні напрямки:
• Навігаційні системи, комплексні 

системи точного землеробства 
• Дрони різних цільових призначень 
• Автоматизація та контроль

сільськогосподарської діяльності та 
бізнес-процесів 

• Маркування та облік ТМЦ 
• Діджитал-маркетинг

ПОСТ-РЕЛІЗ
Діджитал трансформація

аграрного сектору

В РАМКАХ



• Дрони: революція в технологічному обробітку
• Діджитал технології & маркетинг: нові можливості 

в роботі з клієнтами
• Україна – ринок широких можливостей 

для глобальних брендів. DJI  планує запуск дронів 
для обприскування на ринку України, як стартовий 
майданчик підкорення Європи

• Вітчизняні розробники стають все більш 
конкурентоспроможними на міжнародному ринку

• Стартапи приємно дивують інноваційними 
рішеннями

Головний технічний партнер:Головний бізнес-партнер: Головний інформаційний
партнер:

За інформаційної підтримки:Організатор:

Діджитал стає невід'ємною частиною агробізнесу, 
становлячись синонімом ефективності. 
Окремі рішення активно інтегруються в єдину 
управлінську систему, створюючи ефект синергії.  
Агро 4.0 – це українські реалії, основа яких вже 
міцно закладена! 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ профільні 
об’єднання, експертів та компанії, які 
пропонують інноваційні рішення. Будемо вдячні 
за ваші пропозиції. Адреса для листування: 
agro@kmkya.kiev.ua 

Програма спеціалізованих заходів на конференц-зоні
IT-Corner 2019: ключові тези

• Точне землеробство доступне кожному аграрію, 
незалежно від розміру бізнесу

• З цифровими технологіями  процес зміни клімату 
стає контрольованим. Для аграріїв відкриваються 
можливості зменшення втрати родючості ґрунтів 
та збитків від стихійних лих

• Ринок діджитал технологій в Україні переходить у 
фазу здорової конкуренції, де всі учасники мають 
змогу проявити себе та знайти свою цільову 
аудиторію

27-30 жовтня, 2020
Міжнародний виставковий центр, м. Київ
в рамках міжнародної виставки
«ІнтерАГРО 2020»

До зустрічі на  IT-Corner 2020!


