
  

V rámci medzinárodného projektu Enterprise Europe Network by sme Vás radi touto formou pozvali na 

zaujímavé  podujatie “Innovative Agriculture & Traveling Industry”. Podujatie sa uskutoční v hybridnej forme, 
23. - 25. augusta 2022 a to v rámci 60. Poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGRA 2022 v Gornja 
Radgona (Slovinsko). 
 
Jedná sa o vynikajúcou príležitosť na prenos nového know-how do poľnohospodárskych podnikov a fariem, na 
výmenu skúseností na medzinárodnom poli a na utužovanie nových obchodných kontaktov. 
 
Podujatie sa zameria na inovatívne riešenia pre cestovný ruch so zameraním na témy cyklistiky, turistiky a 
kultúrneho dedičstva. Obchodné stretnutia vám poskytnú jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s potenciálnymi 
partnermi v súvislosti s inovatívnymi riešeniami a technológiami, ktoré spôsobujú revolúciu v podnikaní. 
Stretnutia budú prebiehať online za pomoci vopred dohodnutých 30 minútových stretnutí.  
 
Tematické zameranie podujatia: 
 

POĽNOHOSPODÁRSTVO: TURIZMUS: 

 Medzinárodný rok rybolovu a akvakultúry 

 Poľnohospodárstvo v budúcnosti 

 Ekologické poľnohospodárstvo 

 Les a drevo – naše bohatstvo 

 Inovácie a digitalizácia 

 Turistika                  

 Cyklistika         

 Agroturizmus    

 

 
Agenda: 

Utorok, 23. August 2022 - online:   Streda, 24. August 2022 - prezenčne, Hala 5: 

 12.30 – 17:00 Bilaterálne obchodné 
stretnutia 

 10:00 – 12:00 Tématické prezentácie 

 12:30 – 17:00 Bilaterálne obchodné 
stretnutia 

Štvrtok, 25. August 2022 - online: 

 12:30 – 17:00 Bilaterálne obchodné stretnutia 
 

Podujatie vám poskytne jedinečnú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi v súvislosti s inovatívnymi 
riešeniami a technológiami. Účasť je bezplatná. 
 
 
Hlavná cieľová skupina/ Kto by sa mal zúčastniť 

 Spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o nové špecifické témy digitalizácie 

 Spoločnosti hľadajúce partnerov a nové kooperácie 

 Digitalizačné tímy a start-upy hľadajúce nových zákazníkov a partnerov 

 Odborníci v cestovnom ruchu 

 Akademici 

 Plánovanie projektov smerom k rozvoju a inováciám v príslušných oblastiach  
 
 
Dôležité termíny/uzávierka registrácií: 

• 19. August 2022: online registrácia 
• 20. August 2022: dohohovanie obchodných stretnutí 

 
 
 
Viac informácii nájdete priamo na: https://innovative-travelling-industry.b2match.io/home 
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