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KazAgro/KazFarm ірі көрмесіне әлемнің 20 елінен
300-ден астам агроөнеркәсіптік компаниялар
қатысады
Шара барысында Астанада алғаш рет таңдаулы бұқалардың тұқымдық
материалдарына аукцион өтеді.
2022 жылдың 12-14 қазанында EXPO ХКО-да KazAgro/KazFarm
халықаралық салалық іс-шаралары – Орталық Азиядағы ең ірі ауыл
шаруашылық көрмелері және агро өнеркәсіп саласындағы әлемдік
инновацияларды таныстырудың жетекші кәсіби алаңы өтеді.
KazAgro - тұқым таңдаудан бастап, дайын өнім мен заманауи
технологияларды қамтитын өсімдік шаруашылығы көрмесі. KazFarm,
өзкезегінде мал шаруашылығы мен ет-сүт өнер кәсібіне арналған көрме –
эмбриондардан бастап дайын өнімдер мен қызметтерге дейін толық
қамтылған.
«KazAgro/KazFarm-2022» нарыққа әлемдік жетекші агроконцерндердің
соңғы үлгідегі ауыл шаруашылық техникасы мен жабдықтарын,
инновациялық технологияларды және агро өнер кәсіп саласына агроғылымның соңғы әлемдік жетістіктерін енгізуге ықпал ететін ауыл
шаруашылығы секторын дамыту бағдарламаларын ұсынады.
«ExpoGroup» халықаралық көрме компаниясы Қазақстанда жыл сайын
әртүрлі елдердің 300-ден астам агро өнер кәсіптік компанияларын біріктіретін
көрмелерді 10 жылдан астам уақыттан бері өткізіп келеді. Биыл көрмелерге
әлемнің 20-дан астамелінен компаниялар мен ұйымдар қатысады. Шараның
бас демеушісі «РОСТСЕЛЬМАШ» компаниялар тобы.
Шараны ұйымдастырушы, ExpoGroup компаниясының директоры
Шолпан Қожабаеваның айтуынша, жалпы жоба фермерлерге үш күнішінде
бірнысанда мүлдем барлық бизнес шараларды жүзеге асыруға мүмкіндік
береді. Көрменің жалпы ауданы шамамен 20 000 шаршы метрді құрайды.

2021 жылыіс-шара рекордтық 33 000 қатысушыны тартты. Олардың
қатарында қазақстандық фермерлер, көтерме және бөлшек сауда өкілдері,
импорт таушылар мен экспорттаушылар, Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі мен алыс және жақын шетелдердің басқа да
уәкілетті мемлекеттік органдарының өкілдері, сала мамандары мен ғылымизерттеу институттарының ғалымдары бар.
Көрме бағдарламасында жетекші сала мамандарының, ауыл
шаруашылығы кәсіп орындары мен инновациялық орталықтардың
басшыларының қатысуы мен семинарлар, презентациялар ұйымдастыру және
өткізу, іскерлік миссиялар мен қазақстандық және шетелдік компаниялар
арасында меморандумдарға қол қою қарастырылған.
Қатысушылар мен көрме қонақтары агрономдарға арналған жаңа
қосымшаның тұсау кесеріне куә болады; мал шаруашылығына арналған
жаңалықтар; ауыл шаруашылығына арналған жаңа камаз көліктері мен
машиналарының тұсау кесері; шетел технологиясын көрсету; жаңа өнімдерді
таныстыру; Қазақстандағы ауыл шаруашылық техникасының алғашқы ішкі
нарығының тұсау кесері, сонымен қатар әртүрлі интерактивті іс-шаралар,
байқаулар мен шеберлік сыныптары ұйымдастырылады.
Соныменқатар, көрмелер барысында ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігі еліміздің барлық өңірлерінен үздік және озық өсімдік
шаруашылығындағы
мамандарды
марапаттай
отырып,
Қазақстан
селекционерлерінің II слетін өткізеді. Сондай-ақ көрмелер тарихында алғаш
рет 2022 жылы таңдаулы бұқалардың тұқымдық материалдарына аукцион
болады.
Көрмелердің ресми ашылуы: 2022 жылдың 12-қазаны, сағат 11.00.
Өтетін орны: Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 53/1 («EXPO» ХКО).
БАҚ-ты аккредиттеу 2022 жылдың 11 қазанында сағат 18:00-ге
дейін жалғасады.
Аккредиттеу тізімдерін press@expogroup.kz поштаға жіберу керек
Байланыс телефоны: +7 (702) 667-07-00, (701) 999-28-19
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More than 300 agro-industrial companies from 20
countries of the world will participate in the largest
exhibition KazAgro/KazFarm
During the event in Astana, an auction for seed materials of inseminated bulls
will be held for thefirst time
On October 12-14, 2022, the capital's IEC "EXPO" will host
international industry events KazAgro and KazFarm: the largest agricultural
exhibitions in Central Asia, and at the same time the leading professional
platform for the presentation of world innovations in the agricultural sector.
KazAgro is an exhibition of crop production, which includes everything from
seed selection to finished products and modern technologies. KazFarm, in turn, is an
exhibition of animal husbandry and meat and dairy industry with a theme of full
coverage - from embryos to finished products and services.
KazAgro/KazFarm-2022 will present to the market the latest agricultural machinery
and equipment of the world's leading agricultural concerns, innovative technologies
and programs for the development of the agricultural sector, which contribute to the
introduction of the latest world achievements of agroscience in the agro-industrial
sector (AIC).
Exhibitions have been held in Kazakhstan by the International Exhibition
Company "ExpoGroup" for more than 10 years, annually uniting more than 300
agro-industrial companies from different countries. This year, companies and
organizations from more than 20 countries of the world will take part in the
exhibitions. The general sponsor of the event will be the “ROSTSELMASH” group
of companies.
According to the organizer of the event, the director of ExpoGroup, Sholpan
Kozhabayeva, in general, the project enables farmers to implement absolutely all
business events in three days at one site. The total exhibition will be about 20,000
square meters.

In 2021, the event gathered a record 33,000 visitors, including Kazakhstani
farmers, representatives of wholesale and retail trade, importers and exporters,
representatives of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan and
other authorized state bodies of the near and far abroad, industry experts and
scientists of research institutes.
The exhibition program provides for the organization and holding of
seminars, presentations with the participation of leading industry experts, heads of
agricultural enterprises and innovation centers, business missions and the signing of
memorandums between Kazakhstani and foreign companies.
Exhibitors and guests of the exhibition are waiting for the presentation of a
new application for agronomists; novelties for cattle breeding; presentation of new
kamaz vehicles and machines for agriculture; presentation of foreign equipment;
introduction of new products; presentation of the first domestic marketplace for
agricultural machinery in Kazakhstan, as well as various interactives, competitions
and master classes.
In addition, during the exhibitions, the Ministry of Agriculture of the Republic
of Kazakhstan will hold the II Meeting of Plant Breeders of Kazakhstan with the
awarding of the best and most advanced crop farms from all regions of the country.
Also, for the first time in the history of the exhibitions in 2022, an auction for seed
materials of inseminate bulls will be held.
Official opening of exhibitions: October 12, 2022 at 11.00 a.m.
Venue: Astana, Mangilik El str., 53/1 (IEC "EXPO").
Media accreditation will last until 18.00 h. October 11, 2022.
Lists for accreditation should be sent to press@expogroup.kz
Contact phone: +7 (702) 667-07-00, (701) 999-28-19
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Более 300 агропромышленных компаний из
20 стран мира примут участиев крупнейшей
выставке KazAgro/KazFarm
В ходе мероприятия в Астане впервые состоится аукцион по семенным
материалам быков-осеменителей
12-14 октября 2022 года в столичном МВЦ «EXPO» состоятся
международные отраслевые мероприятия KazAgro и KazFarm:
крупнейшие сельскохозяйственные выставки в Центральной Азии, и
одновременно ведущая профессиональная площадка для презентации
мировых инноваций аграрной отрасли.
KazAgro - выставка растениеводства, включающая в себя всё от
селекции семян до готовой продукции и современных технологий. KazFarm,
в свою очередь, является выставкой животноводства и мясомолочной
промышленности с тематикой полного охвата – от эмбрионов до готовой
продукции и сервиса.
«KazAgro/KazFarm-2022» представят рынку новейшую сельхозтехнику
и оборудование ведущих мировых агроконцернов, инновационных
технологий и программ развития аграрного сектора, которые способствуют
внедрению последних мировых достижений агронауки в агропромышленный
сектор (АПК).
Выставки проводятся в Казахстане Международной Выставочной
Компанией «ExpoGroup» свыше 10 лет, ежегодно объединяя более 300
агропромышленных компаний из разных стран.В текущем году в работе
выставок примут участие компании и организации из более 20 стран мира.
Генеральным спонсором мероприятия выступит группа компаний
«РОСТCЕЛЬМАШ».
Как отмечает организатор мероприятия, директор компании
«ExpoGroup» Шолпан Кожабаева, в целом проект дает возможность
аграриям реализовать абсолютно все деловые мероприятия за три дня на
одной площадке. Общая выставочная площадь составит порядка 20 000
квадратных метров.

В 2021 году мероприятие собрало рекордные 33 000 посетителей. В их
числе казахстанские фермеры, представители оптовой и розничной торговли,
импортеры и экспортеры, представители Минсельхоза РК и иных
уполномоченных государственных органов Ближнего и Дальнего Зарубежья,
отраслевые эксперты и ученые исследовательских институтов.
Программа выставок предусматривает организацию и проведение
семинаров, презентаций с участием ведущих специалистов отрасли,
руководителей агропредприятий и инновационных центров, бизнес-миссий и
подписания меморандумов между казахстанскими и зарубежными
компаниями.
Участников и гостей выставки ждут презентация нового приложения
для агрономов; новинки для скотоводства; презентация новых камазов и
машин для сельского хозяйства; презентация зарубежной техники;
представление новых продукций; презентация первого отечественного
маркетплейса для сельскохозяйственной техники в Казахстане, а также
различные интерактивы, конкурсы и мастер-классы.
Помимо этого, в ходе работы выставок Министерство сельского
хозяйства РК проведет II Слет растениеводов Казахстана с награждением
лучших и передовых растениеводческих хозяйств из всех регионов страны.
Также впервые в истории выставок в 2022 году состоится аукцион по
семенным материалам быков-осеменителей.
Официальное открытие выставок: 12 октября 2022 г. в 11.00 ч.
Место проведения: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 53/1 (МВЦ «EXPO»).
Аккредитация СМИ продлится до 18.00 ч. 11 октября 2022 года.
Списки для аккредитации направлять на почту: press@expogroup.kz
Контактный телефон: +7 (702) 667-07-00, (701) 999-28-19

