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КОИ СМЕ НИЕ? 
ЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА

Българска асоциация на търговците на агротехника /БАТА АГРО/ е неправителствена браншова
организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на
земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на
територията на Република България.

БАТА АГРО работи за създаване на съвременни условия за развитието на дистрибуцията на
агротехника и технологии в земеделието, както и всички дейности, от които зависи тяхното
използване при оптимален екологичен ефект.

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО е най-мащабният проект на
Асоциацията, който през годините се доказа като най-престижното селскостопанско изложение
в България.



КОИ СМЕ НИЕ? 
ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО БАТА АГРО

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО се организира от 2010 г. на летище Стара
Загора като форум за иновации, технологии и срещи на бизнеса. То представя най-големите
световноизвестни брандове за селскостопанска техника, както и продукти и услуги
за земеделието.



КОИ СА НАШИТЕ ИЗЛОЖИТЕЛИ?
БРАНШОВЕ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО 2019
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1 Машини и инвентар за 
селското стопанство
2 Инструменти, резервни 
части
3 Други

4 Строителни техника

5 Напоителни системи

6 Семена, ПРЗ и торове

7 Финансови институции

8 Консултантски услуги

9 Почистваща техника

10 Складова техника

11 Фуражна индустрия

12 Автомобили



КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? 
ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ – В ЦИФРИ

ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ (2010-2019) – в кв. м.:

През годините площта на изложението нарасна повече от два пъти, като през 2019 г. достига до
над 37 000 кв. м. изложбени площи и близо 200 изложители.
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КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? 
НА 1-ВО МЯСТО ПО ПОСЕЩАЕМОСТ ОТ СЪБИТИЯТА В БРАНША

Според независимо проучване сред 
читателите на fermer.bg и tractor.bg от август 
2018, което изследва интереса към събитията 
в бранша, БАТА АГРО е най-посещаваното 
събитие за земеделие (68%):

▪ В изследването са се включили 608 души. 

▪ 78% от тях са собственици на бизнес в 
селскостопанския сектор. 

▪ Най-широко представени са 
зърнопроизводителите (41%) и 
животновъдите (29%). 

▪ 78% от анкетираните посещават събития 
на селскостопанска тематика.



КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? 
БАТА АГРО 2019

12-тото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО през 2019 година
беше ключово поради редицата подобрения във формата и организацията, които
осъществихме:

➢ Нова концепция за изложбените площи, с която изложението стана по-компактно, с по-добра
достъпност и видимост на изложбените площи;

➢ Фокус върху полетата за демонстрация на продукти за земеделието, които са разположени в
центъра на изложението;

➢ Възможност за ползване на опитни полета за посеви с размери от 300 до 1200 кв. м.;

➢ Регистрацията на посетителите за първи път беше задължителна, като имаше възможност и
за предварително регистриране онлайн в сайта на БАТА АГРО;

➢ Широко популяризиране на изложението в национални и браншови медии, както и мащабна
дигитална кампания;

➢ Изцяло позитивна обратна връзка от изложителите и посетителите на БАТА АГРО 2019 по
повод цялостната организация на форума и въведените промени;



КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? 
БАТА АГРО 2019 - ДАННИ ЗА ПОСЕЩАЕМОСТТА 

За четирите работни дни на изложението то беше посетено общо от 15 391 души от България и
чужбина (4% от посетителите).

Брой посетители по дни



КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? 
БАТА АГРО 2019 – ДАННИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ 

Посетители по произход (област)



ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В БАТА АГРО 2020?
ПРЕДИМСТВА ЗА ФИРМИ ОТ СЕКТОР СЕМЕНА, ТОРОВЕ И ПРЗ

БАТА АГРО 2020 е юбилейна за нашата организация, тъй като изложението отбелязва 10 години
от първото издание. Планираме да го проведем отново в успешния формат на изложбените
площи, задължителна регистрация на посетителите и широко популяризиране в медиите.

Фокус за БАТА АГРО 2020 ще бъде и организирането на опитни полета с посеви. Предимствата
на такова участие са:

➢ Популяризиране на Вашите продукти на най-голямото селскостопанско изложение в
България и представяне на резултатите пред фермери от цялата страна;

➢ Демонстрация на продуктите чрез ползване на опитно поле в центъра на изложението с
размери от 300 до 1200 кв.м. и изложбен щанд в рамките на опитното поле;

➢ Осигурена предварителната обработка на полетата, всички операции, необходими за
посевите според индивидуално зададени изисквания, както и поливна система;



ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В БАТА АГРО 2020?
ФОРМАТ НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ



ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В БАТА АГРО 2020?
ФОРМАТ НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ



ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В БАТА АГРО 2020? 
ОПИТНИ ПОЛЕТА В 4 СЕКТОРА С ЛИЦЕ 40 И 30 М

• Минимална площ на опитно поле – 300 кв.м.
• Максимална площ на опитно поле – 1200 кв.м.
• Дължината на полето е 30 или 40 м, като неговата ширина е
по индивидуални предпочитания – например 30 х 10 м, 30 х 14 м. и т.н.



БАТА АГРО 2020 - ОПИТНИ ПОЛЕТА
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Цени за участие: 

➢ 8,00 € без ДДС * 1 кв.м. площ опитно поле (включително площ за разполагането 
на щанд) при записване след 15.09.2019 г.  

➢ 4,00 € без ДДС Специално предложение само за първо участие в БАТА АГРО с 
опитно поле:  50% отстъпка от цената при заявяване на участие 
до 13.09.2019 г. и пълно плащане до 31.01.2019 г.

➢ 350,00 € без ДДС Такса обслужване (включва - такса регистрация; участие в 
електронния каталог на изложението; такса смет; безжичен 
интернет; електровръзка с мощност 2kW; заверка проект)

➢ Подлежи на уточняване Такса за операции по опитните полета, в зависимост от 
индивидуалните нужди

* Моля, имайте предвид, че стандартните цени за изложбени площи са, както следва:
18,00 – 30,00 € без ДДС за външна изложбена площ
66,00 – 110,00 € без ДДС за застроена изложбена площ (външна площ + щанд)



БАТА АГРО 2020 - ОПИТНИ ПОЛЕТА
СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията за участие в БАТА АГРО 2020 с опитни полета започва на
22 юли 2019 г, понеделник.

Моля, да се съобразите със сроковете за различните култури, предвид необходимата
предварителна обработка на полетата:

➢ Рапица краен срок за регистрация 10 август 2019 г.

➢ Есенни култури краен срок за регистрация 15 септември 2019 г.
пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале

➢ Пролетни култури краен срок за регистрация 15 март 2020г.



БАТА АГРО 2020
НАШИТЕ КОНТАКТИ

На разположение сме за Вашите въпроси и запитвания! 

БАТА АГРО

гр. София, ул. Околовръстен път 251, офис сграда Делта, офис 202

+359 88 204 3330 | exhibition@bata-agro.org | www.bata-agro.com

mailto:exhibition@bata-agro.org
http://www.bata-agro.com/

