


Воркшоп «Ефективна участь у міжнародних виставках в 

умовах пандемії»

29.10.2021 | Ольга Хунгер



• Інновації

• Усе с.г. машинобудування в одному 

місці

• Платформа для лідерів аграрної галузі

НАЙБІЛЬША У СВІТІ ВИСТАВКА 

АГРАРНОЇ ТЕХНІКИ



Платформа для інновацій

•Agritechnica Innovation Award 

•Systems&Components Trophy 

•DLG Agrifuture Concepts



Головна тема: 

Як налагодити екологічно ефективне

виробництво продуктів харчування, 

кормів, сировини та енергії?



AGRITECHNICA 2022 – станом на 30 вересня 2021

• Зареєстровано 1680 експонентів з 50 країн

ТОП 3: Німеччина, Італія, Туреччина

Україна – 20 експонентів

• Усі експоненти AGRITECHNICA в Ганновері 

автоматично беруть участь у «гібридному» форматі
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ОГЛЯД

Каталог промисловості та фільтрів для агротехніки по всьому світу

СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ DLG, експонентами та партнерами

Нетворк + ліди - аналіз, звіти, контакти

AGRITECHNICA HANNOVER

Першокласний інструмент лояльності клієнтів 

Ділові відносини з провідними міжнародними покупцями, клієнтами та 
дилерами

ЛІДИНОУ-ХАУПРОДУКТИ МЕРЕЖА НОУ-ХАУЛІДИ

ERLEBNIS

ІННОВАЦІЇ МЕРЕЖА

DLG CONNECT WEB = Online Guide

Програма ПЕРЕДАЧА ЗНАНЬ + конференції

APP = Mobile Guide

ТОВАРИ ТА ІННОВАЦІЇ

AGRITECHNICA DIGITAL (15.11.21 – 31.03.22)

DLG CONNECT



ПОЧНЕМО

За 4 місяці до виставки

Доступ www.agritechnica.com

відвідувачі розпочинають підготовку до виставки

в Інтернеті





ПОЗИЦІОНУВАННЯ

– Цифрова мережа та міжнародний агропродовольчий форум DLG

– завжди відкритий / доступний

– AGRITECHNICA digital проходитиме на DLG Connect

– AGRITECHNICA digital спеціально поєднує в собі живий досвід 
роботи ярмарку з інноваційною цифровою інформацією та 
мережами

– 15 листопада, 2021 – 31 березня, 2022

– Для експонентів:

• Представлені продукти та інновації

• Онлайн-події (пряма трансляція або запис)

• Встановіть контакти з відвідувачами провідного
виставкового центру світу



Більша видимість під егідою бренду AGRITECHNICA 5 місяців на AT digital, 7-денна виставка

Global reach

Доступ до нових потенційних клієнтів з усього світу

Покажіть інноваційну силу та компетентність вашої компанії як спікера чи ведучого цифрового заходу

Прес-конференція

Дилерська конференція / навчання

Запуск продукції для малих та великих груп

Огляд лідера з бек-офісу

З прямим контактом з відвідувачами

Для продовження роботи виставки

АРГУМЕНТИ ДЛЯ 

ЕКСПОНЕНТОВ

Яка користь від присутності та модернізації на 

AGRITECHNICA digital для експонентів



AGRITECHNICA DIGITAL

• Цифрова аграрна платформа

• Нові ідеї, встановлення контактів і професійний

обмін

• Для сільгоспвиробників, постачальників с.г. 

техніки та послуг для АПК

• Ділові заходи в онлайн-форматі – починаючи з 

листопада 2021

AGRITECHNICA DIGITAL



AGRITECHNICA DIGITAL

Встановлення контактів

• Швидко і просто відшукати контакти

• Домовитись про віртуальні зустрічі удвох або

одночасно з декількома користувачами до 

виставка або під час виставки. Запросити на 

зустріч.

• Ви бачите, хто знаходиться поруч з вами під час 

віртуальних зустрічей та ділових заходів. 



ПРОФІЛЬ

• Інтуїтивна реєстрація

• Ключові слова доповнюють ваш профіль, таким 

чином, щоб можна було легко віднайти

користувачів зі схожими інтересами

• Ви вирішуєте, чи можуть інші бачити ваш 

профіль користувача і контактувати з вами

AGRITECHNICA DIGITAL



МОЯ ВИСТАВКА

• Централізований пошук за всіма розділами

платформи

• Зрозуміла навігація – експоненти, ділова програма, 

форуми

• Особистий профіль – індивідуальне оформлення

• Індивідуальна дошка (dashboard) – з улюбленими

сторінками

AGRITECHNICA DIGITAL



Stand: 

14.09.21

Програма

Root.Camp
Серія вебінарів

з експертами

June 2021

DLG Connect

Nov 2021

AGRITECHNICA digital

Root.Camp
Стартап Ecosystem

July 2021 Sep 2021

Innovate!
Стартап Confex

AZO

Pitch-Konzept
HelloSolution
Карта відновного 

землеробства

HelloSolution
Події для стартапів +

Засновники / потенційні

засновники

Int. Field 

Robot Event
8.-10.06.2021

У плануванні

Серія цифрових спеціалізованих програм
У центрі уваги на основні теми рослинництва

кілька пропозицій для експонентів

DLG-Talk „Technik“
Висококласні доповідачі з бізнесу, політики, практики та науки

Large Scale Farming
Серія багатосерійних конференцій

DLG Unternehmertage

Події для наступних регіонів у кооперативі з дочірніми компаніями DLG 

Франція, Великобританія, Росія, Польща, Румунія, Туреччина, Італія, 

Бенілюкс, Скандинавія, Китай, Південно-Східна Азія, США, Південна 

Америка на Asia Summit

ПОДІЇ НА DLG-CONNECT-COM



AGRITECHNICA DIGITAL

ДІЛОВА ПРОГРАМА AGRITECHNICA digital

• з 15 листопада 2021 до 31 березня 2022

• Повний огляд –заходи DLG, партнерів, 

експонентів, в т.ч. Презентації новинок, прес-

конференції та навчання дилерів

• Онлайн-конференц-зали за інтересами

• Топ-спікери, які виступають під час виставки в 

Ганновері, а також підключення в онлайн-режимі

• Agritechnica on Tour

• Agrileaders Club

• Інші заходи



AGRITECHNICA DIGITAL

ТЕМАТИЧНІ DLG-ФОРУМИ

• Віртуальні кімнати для переговорів за різними

тематичними направленнями

• Джерело експертних знань та місце для 

спілкування

• Обговорюйте з експертами і колегами питання, які

вас цікавлять, спілкуйтесь з практиками

• Слухайте доповіді спікерів з багатим професійним

досвідом



Agritechnica Digital – Spotlights & Collections



Advertising

Top-of-the-list entry, 

banner, 

etc.

starting from EUR 4,900

Events
Your broadcast time in DLG‘s

programme - public events
.

15.11.21 - 26.02.22

EUR 1,900 
27.02. - 05.03.22 (live trade fair) 

EUR 4,900 

GLOBAL

Company presentation

+

all functions

full tile in the exhibitor list

2 public events each month in 

the program

Visitor + lead reporting

with full data export

including structural data

Advertorials in DLG newsletters

and other communication

channels of DLG
.

EUR 14,900

EUR 149,900

PIONEER

Company presentation

+

extended functions

1/2 tile in the exhibitor list

1 public event each

month in the program

Visitor + lead reporting

with full data export

including structural data

EUR 9,900

EUR 49,900

SMART

Company presentation

+

basic functions

1/4 tile in the exhibitor

list

Visitor + lead reporting 

in the back office 

EUR 1,900

EUR 19,900

BOOK YOUR DIGITAL PARTICIPATION 

NOW!

MORE VISIBILITY – REACH – LEADS OVERVIEW ON 

THE PACKAGES

BASIC 690 EUR
Company presentation +  basic functions

1/16 tile in the exhibitor list
* PRICE FOR DIGITAL PARTICIPANTS WITHOUT STAND

Increase your

Visibility

Range

Leads

Compulsary package for hybrid exhibitors. 

Can not be booked

by digital participants only.

Price for on-site exhibitors

Price for digital participants without stand

https://portalagritechnica.dlg.org/
https://portalagritechnica.dlg.org/
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Час

КОЛИ ЩО

Зараз DLG Connect доступний і безкоштовний для всіх

Після підтвердження стенду (приблизно з 

27.09.21/павільйон, тобто трохи пізніше)

Посилання на самообслуговування в ASP (тільки якщо завантажено

рахунок-фактуру)

Замовлення квитків для співробітників та клієнтів (AT digital 

безкоштовний для всіх користувачів) на порталі Експонент-Сервіс

Забронюйте оновлення, події та рекламну площу (рекомендація до 15 

листопада)

З 15 жовтня Квитковий магазин відкривається, щоб викупити ваучери на виставку

до 15 листопада Ведіть профілі компанії та бронюйте оновлення (чим раніше, тим

краще)

З 15 листопада Запускається програма AT digital і DLG

31 березня, 2022 AT digital ends (профілі AT цифрових компаній стають неактивними / 

особисті профілі зберігаються)



Пошук компаній і продуктів

Плани виставкового комплексу і павільйонів

Планування особистого графіку зустрічей і заходів

Networking

Innovations & Innovations

Графік заходів

Тематичні тури 

myAGRITECHNICA



LIVE



Спеціальна програма DLG

Фермери та підрядники

− DLG Spotlights

− DLG-Talk technology

− DLG AgriLeaders Club

− DLG AgrifutureLab with start-ups

− International Farming Topics

− Field Robot Event

− DLG Awards

− DLG podcast agriculture

Члени DLG

− Виставковий стенд DLG

− Події та форуми

− DLG Lounge

− Місце зустрічі та програма для 

членів «Young DLG».

Trade & workshop

− Міжнародний дилерський центр

− Workshop Live - все про професії в 

торгівлі сільськогосподарською

технікою та в воркшопах

Агенти змін 

− DLG-AgrifutureLab зі 

стартапами

− Премія за інновації

− Переможець майбутньої 

концепції

Інженери & дилери

− SYSTEMS & COMPONENTS 

FUTURE LOUNGE 

− SYSTEMS & COMPONENTS 

Trophy – Engineers‘ Choice

Молоді спеціалісти

- День молодих фермерів

- Кампус & кар’єра

- Майстер-клас в прямому ефірі





Спеціальні пропозиції для відвідувачів

• Agrileaders Club

• International Visitors Lounge

• Тематичні тури виставкою

• Екскурсії на підприємства



Stand: 
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• Ексклюзивна міжнародна бізнес-платформа для агробузнесу, 

власників і топ-менеджерів провідних агрокомпаній

• Обмін інформацією і досвідом з колегами і експертами, а також

успішне розширення ділових відносин

• Доступ до пропозицій DLG для членів протягом року і можливість

брати участь у всіх заходах DLG

• DLG-AgriLeaders Club-Lounge



Stand: 
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Міжнародні павільйони

o Данія

o Фінляндія

o Франція

o Італія П'ємонт

o Румунія

o Росія

o Росія – Алтайський край

o Іспанія

o Аргентина

o Бразилія (2)

o Канада (2)

o США

o США Айова

o США Небраска

o UNIDO ITPO Німеччина

o Німеччина Саксонія



Експозиція AGRITECHNICA 2022
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Студія для заходів «гібридного» формату в павільйоні 18
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IT‘S ALL ABOUT LEADS

HOW EXHIBITORS CAN EASILY GENERATE LEADS Stand: 

14.09.21





Lead-Potential 1: Особисті консультації

• Доступ до даних відвідувачів P&S для Agritechnica

2022

• Індивідуальна конфігурація цифрової форми 

провідника

• Моніторинг у прямому ефірі та звіти про успіхи 

продажів

• Легка передача даних для подальшої діяльності





Lead-Potential 2: «Самостійний збір»

• Сканування за допомогою програми AT для збору інформації та 

документації

• Індивідуальний запис профілів руху та інтересів

• Моніторинг у прямому ефірі та звіти про успіхи продажів

• Легка передача даних для подальшої діяльності



Основа: запрошення та процес реєстрації

1 2

34

Запрошення Реєстраця

Доступ
Відстеження 

та 

звітування





Lead-Potential 3: Anonymer Interessent
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Для відвідувачів:



Поточна ситуація на виставках у Німеччині

• «Повернення до нової норми» – спеціалізовані виставки повертаються у 3 кварталі 2021 року

• Все ще нестабільне середовище з деякими невизначеностями

• АЛЕ: поки що жодних негативних новин щодо виставок

• Пандемія під контролем - проте є ризик пов'язаний зі штамами

• Концепція 3G та 2G (протестовний, вакцинований, перехворівший) => можливо буде спрощено

• «Гібридний формат» як новий стандарт

• Опитування відвідувачів показують високий інтерес до фізичних подій. Хочеться зустрічей віч -на –віч

• Більшість експонентів визнали, що цифрові заходи не можуть замінити виставки та «живі» події

• Індустрія виробництва сільськогосподарської техніки в Європі на підйомі!

41



Виставки знову оживають

IAA 560.000 в 2019 400.000 в 2021

Відвідувачі Caravan Salon 271.000 в 2019 106.000 в 2020 185.000 в 2021

Innov-Agri 75.000 в 2018 61.000 в 2021
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БЕЗПЕЧНО І ЛЕГКО - https://www.agritechnica.com/en/for-visitors/hygiene-concept-safe-easy



Stand: 
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Питання та відповіді відвідувачів

https://www.agritechnica.com/en/for-visitors/hygiene-concept-safe-easy

• Планування подорожі

• Квитки

• Відстеження контактів

• Правила гігієни

• Ситуація з COVID-19 у Німеччині та Європі

• Кампанія з вакцинації

• Вимоги до вступу для учасників виставки з -за кордону
https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus#content_0

https://www.agritechnica.com/en/for-visitors/hygiene-concept-safe-easy
https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus#content_0
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Що нового?

Правила допуску 3G на виставку

Під час реєстрації квитків можна
завантажити сертифікати про 
щеплення та одужання, які
"розблоковують" квитки.

Ми також пропонуємо послугу, за 
допомогою якої відвідувачі можуть
отримати тестовий набір та 
перевірити його з дому за 
допомогою Video-Ident.

Різні варіанти входу на вечірні події
(3G, 2G, 1G)



ПОДОРОЖ ВІДВІДУВАЧА

ПОДОРОЖ + КВИТКИ ВХІД НА ВИСТАВЦІ

− Відчуйте себе комфортно і безпечно

− Ширші проходи

− Просторіші стенди

− Обмежена кількість відвідувачів за 

день

− Покращений повітреобмін у 

павільйонах

− Станції гігієни рук

− Захист рота та носа всередині залів

(без маски = відстань 1,5 м та взаємно

ОК)

− Відстеження контактів

при знятті маски

(у ресторанах та на стендах)

− Швидка черга

− Вхід для відвідувачів з 

квитком, що містить доказ 3G

− Черга з перевіркою документів

− Ручна перевірка доказів 3G 

(наприклад, міжнародний

паспорт вакцинації, 

національні сертифікати про 

вакцинацію , сертифікати

тестів, підтвердження

одужання)

− Тести можливі на місці

− Експоненти можуть

розповсюджувати ваучери на один 

день з жовтня

− З січня розпочинаэться продаж 

онлайн квитків для всіх бажаючих

− Обмежена кількість квитків на добу

− Купуйте квитки онлайн через:

− Контроль проходження

вакцинації / експертиза

підтвердження одужання

− Реєстрацію

− Доступ тільки з 16 років



Ключові повідомлення спілкування відвідувача

МИ БУДЕМО ТАМ!
з інноваціями та новинками

БЕЗПЕЧНО І ЛЕГКО
Плануйте та бронюйте зараз!

…

AGRITECHNICA 
проходить

27 лютого – 5 березня 2022
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Важливі дати

• Початок AGRITECHNICA digital в середині листопада

• Оголошення переможців                7 грудня
на передпрес-конференції 

• AGRITECHNICA 2022 27 лютого – 05 березня, 2022
Ексклюзивні дні 27 + 28 лютого

• Забудова  19 – 26 лютого

• Демонтаж 05 (18.30 год) – 11 березня

• Закриття AGRITECHNICA digital 31 березня



ДУЖЕ ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ

ПОСТІЙНУ ПІДТРИМКУ!

THANK YOU SO MUCH FOR YOUR CONTINUOUS 

SUPPORT !


