
Programul de vizitare – INDAGRA 2015:
28 Octombrie - 31 Octombrie 2015, între orele 10.00 şi 18.00
1 Noiembrie 2015, între orele 10.00 şi16.00
Loc de desfăşurare: 
Interior - Pavilioanele C1, C2, C4-C5, C6, E2 si 
Exterior: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P 12, P13, B1, C1, V5 si V6
Accesul vizitatorilor:
Bilet intrare adulţi şi studenţi:10 lei/zi
Copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele instituţionalizate 
beneficiază de intrare gratuită.
Biletele pot fi achiziţionate şi online, accesând platforma de vânzare bilete, cu 
link-ul: http://romexpo.ro/bilete/ro/home 

Locuri de desfăşurare, produse şi servicii: 
PAVILIONUL C1 va fi ocupat de:

 participările oficiale internaţionale (participări colective, cu mai multe 
standuri din partea: Greciei, Franţei, Italiei, Turciei Olandei), 

 firmele de consultanţă şi investiţii în agricultură; 
 masini si echipamente agricole; 
 viticultura.

În PAVILIONUL C2 se regăsesc:
 tehnologii de crestere animală şi păsări; 
 furaje şi nutreţuri; 
 masini si echipamente de abatorizare.

PAVILIONUL C4-C5 găzduieşte:
 tehnologii si echipamente pentru irigatii; 
 seminţe, bulbi de flori, material săditor si îngrăşăminte

În PAVILIONUL C6 se prezintă:
 maşini şi echipamente agricole; 
 viticultura,
 zootehnie, 
 tehnologii si echipamente pentru irigatii, seminţe, bulbi de flori, etc

PAVILIONUL E2 va fi ocupat de Uniunea Crescătorilor de Păsări din România şi
Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Jucători de Galaţi.

Pe platformele 12 şi 13, vor fi amenajate cinci corturi (corturile 1 – 5) cu 
animale de rasă, ocupate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie care va 
organiza expoziţia de zootehnie, cuprinzând: ovine, cabaline, bovine.

CORTUL 7: animale de rasa (bovine)

http://romexpo.ro/bilete/ro/home


Platforma 12, Cortul 6 va găzdui producătorii înscrişi în asociaţii aflate sub 
egida Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale. 

Concomitent cu INDAGRA, în Centrul Expoziţional Romexpo se vor defăşura 
alte trei evenimente cu participare internaţională, foarte cunoscute publicul larg 
şi celui de specialitate:

 INDAGRA FOOD & CARNEXPO (www.indagra-food.ro)–Târg 
Internaţional pentru Industria Alimentară & Cea mai mare expoziţie din 
industria cărnii 

 EXPO DRINK & WINE (www.targdevinuri.ro)-Târgul de vinuri, 
băuturi alcoolice şi non-alcoolice

 ALL-PACK (www.all-pack.ro)-Expoziţia internaţională pentru ambalaje, 
materiale, maşini şi echipamente specific

ORGANIZATORI SI PARTENERI – INDAGRA 2015:

Pentru alte informaţii destinate presei, vă rugăm contactaţi: Andreea Caitas, 
PR Coordinator,mailto:andreea.caitas@romexpo.ro, tel: 0752 1888 57,  0758 837 759.

INDAGRA FOOD&CARNEXPO 2015
www.indagra-food.ro / www.industriacarnii.ro

Pentru prima oară, în Centrul Expoziţional Romexpo Târgul Internaţional Pentru 
Industria Alimentară - Indagra Food va fi organizat odată cu cea mai mare 
expoziţie din industria cărnii – Carnexpo, între 28 octombrie şi 1 noiembrie. 
La această ediţie numărul de companii participante se ridică la peste 160 din 13
ţări. 
Astfel, în cadrul evenimentului organizat de Romexpo şi IndustriaCărnii.ro vor fi 
prezente companii din: Italia, Franţa, Germania, Polonia, România, Ungaria, 

http://www.industriacarnii.ro/
http://www.indagra-food.ro/
http://www.all-pack.ro/
http://www.targdevinuri.ro/
http://www.indagra-food.ro/


Bulgaria, Cehia, Macedonia, Serbia, Moldova, Turcia şi Tunisia. Evenimentul 
beneficiază de un grad de internaţionalizare de 23%.

La eveniment se reunesc cei mai importanţi producători, importatori şi 
furnizori din industria alimentară. 

INDAGRA FOOD&CARNEXPO devine în acest an spaţiul ideal de expunere a 
sute de produse, tehnologii inovative şi de desfăşurare a unor sesiuni 
informative cu privire la o alimentaţie sănătoasă. 
La târg, vizitatori pot alege dintre numeroasele produse alimentare made in 
Romania sau cele autentice din ţări cu tradiţie în:

 obţinerea de brânzeturi şi a altor produse lactate
 procesarea cărnii şi producerea de mezeluri 

Alte produse de interes pentru specialiştii din domeniul alimentaţieişi industriei 
cărnii, care se pot găsi la standurile Indagra Food & Carnexpo 2015 sunt:

 Tehnologie de procesare
 Instalaţii de gestionare a energiei şi de furnizare de apă, aer comprimat şi

gaze 
 Echipamente de manipulare 
 Transport, logistică şi depozitare 

Programul de vizitare:
28 Octombrie - 31 Octombrie 2015, între orele 10.00 şi 18.00
1 Noiembrie 2015, între orele 10.00 şi 16.00
Loc de desfăşurare:
Pavilionul  – A  si platformele exterioare B1 si C1
Accesul vizitatorilor la INDAGRA FOOD&CARNEXPO :
Bilet intrare adulti si studenti: 10 lei/zi
Copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilitati si persoanele institutionalizate 
beneficiaza de intrare gratuita
Biletele pot fi achizitionate si online, accesand platforma de vanzare bilete, cu 
link-ul: http://romexpo.ro/bilete/ro/home 
ORGANIZATORI ŞI PARTENERI – INDAGRA FOOD & CARNEXPO 2015

http://romexpo.ro/bilete/ro/home



