Ilmoittautumiset
alkavat marraskuun
alussa.
Ole nopea!
Virallinen
yhteistyökumppani

Nopeus on valttia, sillä paikat
Agritechnica-messuille jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä heti
marraskuun alussa!
Mitä nopeammin ilmoittaudut, sen
parempi paikka.

Agritechnica 12.–18.11.2023, Hannover

Ilmoittautuminen Viexpon kotisivuilla.

AGRITECHNICA 2023
Agritechnica on maailman johtava maatalouskonealan
tapahtuma.
Agritechnica 2023 järjestetään 12.–18.11.2023 Hannoverissa. Viexpo toimii
DLG virallisena yhteistyökumppanina Suomessa kuten aiempinakin
vuosina. Ilmoittautuessanne Viexpon ryhmään saatte parhaan mahdollisen
avun messuvalmisteluissa sekä näytteilleasettajapaikasta neuvoteltaessa.
Messut ovat bisnes foorumi ja messujärjestäjät ovat kehittäneet
toimenpiteitä, joiden avulla turvataan näytteilleasettajien, vierailijoiden ja
kaikkein messutapahtuman kanssa tekemisissä olevien henkilöiden paras
mahdollinen turvallisuus ja suoja tartuntoja vastaan.
Agritechnicassa palkitaan alan innovaatioita ja tulevaisuuden visioita
kilpailussa, johon yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa omia uutuuksiaan.

Voit
ilmoittautua
myös tästä

FAKTAA 2019 MESSUISTA:
2800 näytteilleasettajaa
446 871 vierailijaa
1478 lehdistön edustajaa
Paljon ajankohtaisia foorumeita ja
muita alaan liittyviä huipputapahtumia
tarjolla messujen ajan

Agritechnica tarjoaa globaalin näyteikkunan maa- ja metsäkonekonealalle.

AGRITECHNICA GOES
DIGITAL

1 0 s y y t ä o s a l l i s t u a A g r i t e c h n i c a 2 0 2 1 m e s s u il l e :

Vuoden 2023 Agritechnica-messuilla
on myös digital plattform, joka toimii
live-messujen ohessa eikä korvaa
niitä.

1. JOHTAVA KANSAINVÄLINEN MESSUTAPAHTUMA
– kaikki johtavat valmistajat kokoontuvat Hannoveriin

6. VAKUUTTAVAN INNOVATIIVINEN
– johtavat brändit esittelevät uusia innovaatioitaan

2. KOKO JA LAATU
– 23 messuhallia tai 391 000 m² näyttelypinta-alaa

7. KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN KOHTAAMISPAIKKA
– yli 94 000 vierailijaa arvioi investoivansa
lähitulevaisuudessa yli 0,5 miljoonaa €

3. KANSAINVÄLINEN HOT SPOT
– 62% näytteilleasettajista ja 31% vierailijoista tulevat
ulkomailta

8. KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖ
– maailmanlaajuinen uutisointi yli 50:ssä maassa

4. AINUTLAATUINEN ASIAKASPOTENTIAALI
– 447 000 vierailijaa, 62% maa-ja metsätalouden
asiantuntijoita

9. VERKOSTOITUMINEN JA KNOW-HOW
– DLG järjestää yli 300 forumia, konferenssia ja
erityisesittelyä messujen aikana

5. 100% MAATALOUSTEKNIIKKAA
– maailman kaikki viljelykasvien tuotantoon liittyvä
kylvöstä sadonkorjuuseen ja säilömiseen

10. SYSTEMS & COMPONENTS
– B2B markkinapaikka alihankkijoille,
tiivistetysti 4:ssä hallissa
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