Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor / Enterprise Europe Network vas vabi na kooperacijsko
srečanje z naslovom »Inovativno kmetijstvo in turistična industrija«, ki bo potekalo od 23. do 25. avgusta 2022,
na 60. Mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu AGRA 2022 v Gornji Radgoni.
Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, organizacijam in zainteresiranim
posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in
tujih držav. Program je sestavljen tako, da na podlagi vnaprej izbranih srečanj na spletni platformi omogoča
podjetjem 30 minutne individualne sestanke s potencialnimi poslovnimi partnerji.
Sejem AGRA s preko 71.000 m2 razstavnih in predstavitvenih površin, učinkovito, poslovno in strokovno povezuje
nad 1.850 razstavljavcev iz več kot 30 držav. Nove tehnologije za pridelavo in predelavo bodo na voljo vsem
obiskovalcem na razstavnih prostorih, demonstracijskih površinah in v forumskih dvoranah.
Težišča kooperacijskega srečanja AGRA 2022:
KMETIJSTVO:
• mednarodno leto ribištva in ribogojstva
• kmetijstvo v prihodnosti
• ekološko kmetijstvo
• gozd in les – naše bogastvo
• inovacije in digitalizacija
Dnevni red:
Torek, 23. avgust 2022 – po spletu:
• 10:00 – 12:00 Predavanja
• 12.30 – 17:00 Bilateralna poslovna srečanja
Četrtek, 25. avgust 2022 – po spletu:
• 10.00 – 12:00 Predavanja
• 12:30 – 17:00 Bilateralna poslovna srečanja

TURIZEM:
• pohodništvo
• kolesarjenje
• turizem v kmetijstvu

Sreda, 24. avgust 2022 - v živo, dvorana 5:
• 10:00 – 12:00 Predavanja
• 12:30 – 17:00 Bilateralna poslovna srečanja

Letošnja država partnerica je Japonska, kot vodilna država na področju inovativnega kmetijstva in digitalizacije.
Japonci načrtujejo predstavitev svoje živilsko predelovalne industrije, institucij s področja kmetijstva, znanstveno
raziskovalne institucije, tehnologij, idr..
Udeležba na kooperacijskem srečanju in aktualnih predavanjih je brezplačna.
ROKI ZA PRIJAVO:
• 19. avgust 2022: spletna registracija (vstavite svoj profil sodelovanja),
• 20. avgusta 2022: izberite zanimive profile in rezervirajte svoj sestanek b2b,
• 23., 24. in 25. avgust 2022, do 9. ure: tematska predavanja in dogodki povezovanja.
Dodatne informacije: https://innovative-travelling-industry.b2match.io/home,
Boris Pukšič, GSM: 031 273 576, E-mail: boris.puksic@rra-podravje.si.

