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Перелік виставково-ярмаркових заходів,  
які відбуватимуться у січні 2020 року 

 

 
 

 
https://www.opti.de/en/ 

Міжнародна виставка оптики та дизайну відбудеться з 10 по 12 січня 

2020 року в м.Мюнхен, (Німеччина). Серед учасників: керівники 

провідних компаній, оптометристи, лікарі-офтальмологи, дитячі лікарі- 

офтальмологи, керівники салонів оптики, оператори оптичного ринку. 

 Тематичні розділи виставки: оптичне обладнання та прилади, 

офтальмологічне обладнання та інструменти, сонцезахисні окуляри та 

аксесуари, контактні лінзи та розчини, футляри та аксесуари. 

У рамках виставки «Opti» відбудуться презентації, майстер класи, тренінги, семінари. 

Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 
 
 

 

  EuroGuss 2020  
https://www.euroguss.de/en 

Міжнародна виставка «EuroGuss2020» відбудеться з 14 по 16 січня 

2020 року в м. Нюрнберг, (Німеччина). 

Тематика міжнародного виставкового заходу – лиття під тиском і 

випробування матеріалів. 

 На захід запрошуються: фахівці із виробництва, розробники, 

постачальники автомобільних компонентів, фахівці машинобудування і 

будівництва. 

 
Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 

Opti 

Легка 

промисловість 

10– 12 січня 

2020 

Німеччина, 

м. Мюнхен 

 

Легка 

промисловість 

14 – 16 січня 

2020 

Німеччина, 

м. Нюрнберг 

 

https://www.opti.de/en/
https://www.opti.de/en/aussteller/i-am-already-an-exhibitor/contact/
https://www.opti.de/en/visitor-centre/contact/
https://www.opti.de/en/aussteller/i-am-already-an-exhibitor/contact/?dt=0%5C%27a%27a%3D0&amp;c721
https://www.euroguss.de/en
https://www.euroguss.de/en/exhibitors/contact
https://www.euroguss.de/en/visitors/contact
https://www.euroguss.de/en/contact
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  Swissbau  
https://www.swissbau.ch/ 

Найбільша міжнародна виставка будівництва «Swissbau» 

відбудеться з 14 по 18 січня 2020 року в м. Базель, Швейцарія. 

 Мета виставки: презентація сучасних будівельних матеріалів та 

інструментів, сприяння впровадженню передових енергозберігаючих і 

енергоефективних технологій для забезпечення комфорту, 

економічності і екологічності при будівництві та експлуатації будівель та 

споруд. 

 
Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 
 
 
 
 
 
 

 

  ANFAS Food Product  
https://www.anfasfoodproduct.com/ 

Міжнародна виставка харчових продуктів та напоїв «ANFAS Food 

Product» відбудеться з 15 по 18 січня 2020 року в м. Анталія 

(Туреччина).  
На захід організатори запрошують українських виробників для 

демонстрації на виставки власних продуктів харчування.  

Міжнародна виставка надасть можливість заявити про себе, 

презентувати продукти, спланувати стратегію їх подальшого просування, знайти нових партнерів, 

залучити інвестиції та досягти домовленостей про укладання вигідних контрактів. 

 
Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 

Будівництво 

14-18 січня 2020 

Швейцарія, 

м. Базель 

 

 Харчова 

промисловість 

15–18 січня 

2020 

Туреччина, 

м. Анталія 

 

https://www.swissbau.ch/
https://guide.swissbau.ch/de/aussteller
https://www.swissbau.ch/en-US/besuchen/besucherinfos.aspx
https://www.swissbau.ch/en-US/besuchen/besucherinfos/ueber-die-swissbau.aspx#a_C77F68796F684C51A1B84B6017B1A5EC
https://www.anfasfoodproduct.com/
https://www.anfasfoodproduct.com/katilimcikayitformu.php
https://www.anfasfoodproduct.com/ziyaretciprofil.php
https://www.anfasfoodproduct.com/iletisim.php
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  Agrarmesse Alpen-Adria  
https://www.kaerntnermessen.at/de/messen/agrarmesse-alpe-adria.html 

Міжнародна виставка сільського господарства відбудеться з 17 по 

19 січня 2020 року м. Клагенфурт, (Австрія). 

Участь у заході надасть можливість презентувати  світовій спільноті  
 

досягнення та потенціал агропромислового комплексу Харківщини, що 

сприятиме бізнес-просуванню регіональних виробників на  

міжнародних ринках збуту. 

 Тематичні розділи: добрива та засоби захисту рослин, біологічні препарати, селекція та насіння, 

тепличні технології, органічне землеробство, техніка та обладнання, зберігання продукції 

рослинництва. 

Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 
 
 

 

  IMM Cologne  
https://www.imm-cologne.com/ 

 
 

Міжнародна виставка меблів відбудеться з 17 по 19 січня 2020 року 

в м. Кельн (Німеччина). 

На одному майданчику захід збирає лідерів галузі з різних куточків 

світу, охоплюючи  усі сегменти: меблі,  освітлення,  предмети  декору і  

інтер’єру, текстиль, покриття для підлоги, кераміку і сантехнику. 

 На виставку запрошуються: виробники і дистриб’ютори, власники 

меблевих салонів, дизайнери і архітектори. 

Відвідувачі матимуть можливість отримати консультації спеціалістів з впровадження та супроводу 

інформаційних систем, що ефективно використовуються на виробничих потужностях, 

дистриб’юторських підприємствах. 

Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКИ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 

Сільске 

господарство 

17-19 січня 

2020 

Австрія, 

м. Клагенфурт 

 

Легка 

промисловість 

17 – 19 січня 

2020 

Німеччина, 

м. Кельн 

 

https://www.kaerntnermessen.at/de/messen/agrarmesse-alpe-adria.html
https://www.kaerntnermessen.at/de/meta/footernav/kontakt.html
https://www.kaerntnermessen.at/de/meta/footernav/kontakt.html
https://www.imm-cologne.com/
https://www.imm-cologne.com/
https://www.imm-cologne.com/contact/contact-24.php
https://www.imm-cologne.com/contact/contact-24.php


4 

 

 

  Sigep  
https://www.sigep.it/ 

Sigep – міжнародна виставка морозива, кондитерських та 

хлібобулочних виробів, яка відбудеться з 18 по 22 січня 2020 року в  

м. Ріміні, Італія. 

На виставці SIGEP будуть презентовано останні досягнення галузі: 

інноваційне обладнання і технології виробництва солодощів, морозива, 

кондитерської випічки, технології обробки сировини. 

У рамках виставки відбудуться змагання та конкурси, майстер класи та семінари, а також 

презентації. 

 
Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 
 
 

 

  Landbouw Vakbeurs  
https://www.landbouwvakbeurs.nl/ 

 
 

Міжнародна виставка сільського господарства відбудеться з 21 по 

23 січня 2020 року у м. Ассен (Нідерланди). 

Захід охопить усі галузі та сфери сільськогосподарського бізнесу. 

Відвідування заходу надасть регіональним товаровиробникам 

можливість  проведення  робочих  зустрічей  із  діловими  партнерами, 
 

отримати контакти для перспектив налагодження бізнес зв*язків із 

іноземними партнерами, перспективи розширення ринку збуту власної продукції. 

 
 

Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 

Харчова 

промисловість 

18–22 січня 

2020 

Італія, 

м. Ріміні 

 

Сільске 

господарство 

21-23 січня 

2020 

Нідерланди, 

м. Ассен 

 

https://www.sigep.it/
https://www.sigep.it/elenco-espositori/acquista-il-catalogo
https://www.sigep.it/visita/organizza/reserved-area
https://www.sigep.it/sigep/info/contatti
https://www.landbouwvakbeurs.nl/
https://www.landbouwvakbeurs.nl/exposanten/inschrijven/
https://www.landbouwvakbeurs.nl/bezoekers/online-ticketverkoop-en-registratie/
https://www.landbouwvakbeurs.nl/contact/
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  Millesime BIO  
https://www.millesime-bio.com/ 

Міжнародна виставка органічного виноробства відбудеться з 27 

по 29 січня 2020 року в м. Монпельє, (Франція).  

На заході з усього світу буде представлений найширший спектр 

технологій, обладнання для виробництва органічного вина. 
Основна перевага виставкового заходу полягає у тому, що воно 

 виготовляється з винограду, який не піддається обробці хімікатами 

та пестицидами. 

Учасники матимуть змогу продегустувати органічні вина та переконатися в їхньому винятковому 

смаку та якості, а також обмінятися власним досвідом для подальшої співпраці на міжнародному ринку. 

Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 
 
 

 

  Production & Processing Expo  
http://ippexpo.com/ 

 
 

Міжнародна виставка м’ясної та кормової промисловості 

відбудеться з 28 по 30 січня 2020 року в м. Атланта (США).  

На виставці вітчизняні відвідувачі матимуть змогу отримати 

інформацію щодо трендів обрання обладнання, устаткування для усіх 

етапів виробництва: від забою і переробки до упаковки та маркування. 

 Програма  заходу:   забійні,   ріжучі,   переробні,   пакувальні   і охолоджуючі 

машини та допоміжні матеріали для м'ясних і ковбасних виробів. 

 
Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланнями: 

 УЧАСНИКАМ 

 ВІДВІДУВАЧАМ 

 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА 

Алкогольна 

продукція 

27–29 січня 

2020 

Франція, 

м. Монпельє 

 

Сільске 

господарство 

28-30 січня 

2020 

США, 

м. Атланта 

 

https://www.millesime-bio.com/
https://www.millesime-bio.com/fr/exposants
https://www.millesime-bio.com/fr/visiteurs
https://www.millesime-bio.com/fr/contact
http://ippexpo.com/
http://www.ippexpo.org/files/2020ExhibitorProspectus.pdf
http://www.ippexpo.org/att_prospectus/
http://www.ippexpo.org/contact/

