Sərgi haqqında
“Caspian Agro” sərgisi kənd təsərrüfatı məhsulları və ərzaq istehsalçılarının iri regional forumudur. Regionun ən
çox ziyarət olunan və kütləvi informasiya vasitələrində ən çox işıqlandırılan sərgilərindən biri kimi, bu tədbirin
məqsədi regionda kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına, Azərbaycan Respublikasının aqrosənaye
kompleksində mütərəqqi texnologiyaların texniki tətbiqinə, qabaqcıl təcrübə mübadiləsinə, eləcə də yerli və
xarici fermerlər arasında qarşılıqlı faydalı işgüzar əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə kömək etməkdir. Sərgi
iştirakçıları aralarında idxalçılar, ixracçılar, distribyutorlar, habelə topdan və pərakəndə satış müəssisələrinin
nümayəndələri olan eksponentlər və ziyarətçilərlə görüşmək üçün əla imkan qazanacaqlar.

Rəsmi Dəstək
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər)Təşkilatları Milli Konfederasiyası
Azərbaycanda İxracatın və İnvestisiyaların Təşviqi
Fondu
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)

SƏRGİNİN RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİ
May ayının 17 Bakı Ekspo Mərkəzində 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro”
sərgisi öz işinə başladı.
Sərginin rəsmi açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov,
Ite Group şirkətinin Regional direktoru Edvard Stroon və Çex Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin
müavini c-b Jiri Şir iştirak etmişdilər.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərgini son illər ərzində ziyarət etməsi
kənd təsərrüfatına verilən önəm, həmçinin sərginin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır.
İlk dəfə olaraq bu il sərgi Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti - Mehriban xanım Əliyeva
tərəfindən ziyarət olunmuşdur.
Алиева.

İŞTİRAKÇILAR
- Sərgidə iştirak etməyi biznes üçün vacib sayırlar

19 ölkədən 167 şirkət

- Mövcud müştəri və partnyorlar ilə görüşdülər

- Yeni müştəri və biznes partnyorları əldə etdilər

- CaspianAgro 2018 sərgisində öz iştiraklarını təsdiqləməyə
hazırdırlar

- Tədbir barədə öz həmkar və partnyorlarına tövsiyə edirlər

- Sərginin daimi iştirakçıları hesab olunurlar

İŞTİRAKÇILARIN RƏYLƏRİ
Heydər Əsədov, Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri
Keçirildiyi illər ərzində “Caspian Agro” sərgisi hər il mütəxəssislər arasında görüşlərin keçirilməsi, kənd təsərrüfatı sahəsi
üçün yeni texnoloji avadanlıqların, həmçinin məhsul və xidmətlərin nümayişi baxımından etibarlı bünövrə kimi özünü
doğrultmuşdur.
Respublikamızda kənd təsərrüfatı sahəsi fəal surətdə inkişaf edərək Azərbaycanda ixrac potensialının artırılmasına öz
töhfəsini verir. Yeni texnologiyaların tətbiqi və təcrübə mübadiləsi ixrac olunan yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalı
üçün vacib olan şərtlərdir və beynəlxalq “Caspian Agro” sərgisi də bütün bu imkanları hər il təmin edir. Sərgi qısa
müddət ərzində beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına şərait yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın kənd
təsərrüfatı sektoruna yatırılan sərmayələrin artırılmasına və ən yeni texnologiyaların tətbiqinə kömək edir. “Caspian
Agro” sərgisi kənd təsərrüfatı sektorunun ən aktual sahələrini əhatə edərək və bir çox dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarını və təchizatçılarını bir araya gətirərək, ildən-ilə öz sahəsini daha da genişləndirir.

Onno Kervers, Niderland Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Bu sərgi kənd təsərrüfatı biznesinin təşviqi, xüsusən də “B2B” (biznes-biznes) formatında inkişafı üçün əla imkanlar yaradır.
Mən əminəm ki, “Caspian Agro” sərgisində iştirakımız Azərbaycan və Niderland Krallığı arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın daha da
inkişaf etdirilməsinə kömək edəcək və hər iki ölkədə aqrar-sənaye biznesi üzrə imkanların genişlənməsini təmin edəcəkdir.

Rəhman Əhmədov, “Gilan Agriculture” (Azərbaycan) şirkətinin marketinq üzrə mütəxəssisi
Ənənəvi olaraq, “Caspian Agro” sərgisi iştirakçılara öz məhsul və xidmətlərini nümayiş etdirmək, şirkətin reklamını
həyata keçirmək və kommersiya baxımından yaxşı nəticələr əldə etmək üçün imkan yaradır. Öz növbəsində,
forumun peşəkar ziyarətçiləri də sənayenin yeni məhsulları ilə tanış olaraq ilk əldən ixtisaslaşmış məsləhətlər ala
və tədarükçülərlə əməkdaşlıq xüsusunda razılığa gələ bilərlər.
.

Bahadır Arcan, “Mysilo” şirkətinin ticarət üzrə koordinatoru (Türkiyə)
Son illər Azərbaycanda yerli hökumətin dəstəyi ilə aqrar təsərrüfatlar yaradılır və bu təsərrüfatlarda heyvandarlıq
təsərrüfatı üçün yem tədarükçüləri və ya yem istehsalı müəssisələrinin tikintisi ilə məşğul olan şirkətlər iştirak
edirlər. Bunlar bizim potensial müştərilərimizdir. Bu strukturların təmsilçiləri bizi çox maraqlandırır.
“Caspian Agro 2017” sərgisi Azərbaycan və region ölkələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2014-cü ildə biz
sərgidə iştirak etdikdən sonra xeyli yeni sifariş aldıq. Biz bu il də eyni səmərəli nəticəni əldə edəcəyimizə ümid
edirik.

ZİYARƏTÇİLƏR

42 ölkədən 6963 ziyarətçi

SƏRGILƏRIN TƏDBIRLƏRI
Пресс-конференция
16 may saat 12:00-da «Trend» informasiya agentliyində Azərbaycan Beynəlxalq Kənd
Təsərrüfatı “Caspian Agro” 2017 sərginin açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransı
keçirildi.Mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin
müavini cənab İlham Quliyev, Ite Group şirkətinin Regional direktoru Edvard Stroon və
sərgi meneceri xanım Zarina Məmmədova iştirak etdilər.

İşgüzar qəlyanaltı
Bu il təşkilatçılar tərəfindən həyata keçirilən yenilik sərginin açılışından xeyli əvvəl
keçirilmiş işgüzar qəlyanaltı olub. İşgüzar qəlyanaltının keçirilməsində məqsəd
iştirakçılara sərginin imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə baxımından kömək
etməkdir. Qəlyanaltı zamanı stendlərin təşkil olunmasının başlıca məsələləri
müzakirə edilib, sərgilərdə uğurlu inkişaf formullarının təqdimatı keçirilib.

Sərginin Axşam Ziyafəti
Sərginin açılışına həsr edilmiş axşam ziyafəti 17 may tarixində “ Pulmann Baku”
otelində keçirilmişdir.
Ziyafətdə sərgi iştirakçıları, rəsmi nümayəndələr, səfirlik təmsilçiləri, ITE Group
CEO şirkətlərinin əməkdaşları, KİV nümayəndələri iştirak etmişlər.

Sizi 16-18 may 2018 tarixlərində bir
daha görməyə şad olardıq.

