Учасники виставки EuroAGRO – 2019
(список постійно оновлюється)
Назва компанії
Велес-Агро ЛТД
Бабусине насіння

Югтехкомплект

Stimorganic

Стелс ВГ

Дніпроенергобудпром

Вид діяльності
Виробник
ґрунтообробної техніки
та запчастин до неї
Торгівля насінням
овочевих та квіткових
культур
Ремонту запчастин,
реставраційні роботи і в
тому числі ремонт і
виготовлення решіт,
шнеків на різну
Виробництво
комплексних органомінеральних добрив
Виробництво потокових
вологомірів зернових
культур, ремонт
вологомірів
зерносушарок
Виготовлення та продаж
багатофункціональних
будівель
сільськогосподарського
призначення , плит для
автомобільних доріг,
елеваторів, аеродромів,

Країна, місто
м.Одеса
м.Хмельницький

м. Мелітополь

м.Рівне

Кіровоградська обл.

Кіровоградська обл.

Трактор Маркет

Одеський завод
поршневих кілець

Банк «КредітАгріколь»
Ісіда
ТОВ НВФ «ХЕЛПАГРО»
Департамент
агропромислового
комплексу Львівської
ОДА
РСП ШУВАР
Львівська аграрна
палата
Львівський
національний аграрний
університет
Союз-Спецтехніка

ALVENTA S.A.

Євротехіннов

Агро-Союз-Київ
Одеса Ангарбуд
Меліорант Плюс

портів.
Сільськогосподарські
машини
Виробництво запчастин
до двигунів
внутрішнього згорання
для с/х машин та
моторотранспортних машин і
агрегатів
Кредитування Агро
бізнесу
Виробництво насіння
овочевих культур
компанії SEMINIS
Вирощування гібридів
соняшнику та кукурудзи

м. Луцьк

м.Одеса

м.Київ
м.Одеса
м. Харків
м.Львів

Ринок оптової продукції

м.Львів
м.Львів
м.Львів

Сільськогосподарська
техніка
Високоякісні мінеральні
добрива для сільського
господарства,
садівництва та
городництва
Жниварки для кукурудзи
та соняшника адаптовані
під усі марки комбайнів,
ріпакові столи,
вертикальні ножі,
підбирачі, візки для
жаток, та інш
Моторні масла; мастила;
автохімія; різні машинні
фільтри і ремкомплекти
Будівництво ангарів
Виробник органо-

Дніпропетровська
обл.
Польща

м.Київ

Дніпропетровська
обл.
м.Одеса
м.Київ

Smart Nanotechnologies
S.A.

Siarkopol

мінерального добрива на
гуматній основі з
властивостями
нейтралізатора
кислотності ґрунту
Створення новітніх
виробів з використанням
сучасних
досягнень
нанотехнології
Виробництво
високоякісних
сільськогосподарських
та садових добрив, а
також готових сірок

Сільськогосподарський
дорадчий центр
«Фермерська Країна»
АІС-Захід
АФ "ЮНІВЕРСАЛ
МОТОРЗ ГРУП"
ВВМ Трейдінг
Науково-виробнича
фірма
"ПЛАСТМОДЕРН"
НФМ АГРО
АРМ-ХАУЗ
Агропромислова
компанія "Фаворит"

Агросервіс-СВ
БІО ЦЕНТР
"НІКО-ЗАХІД" ТзОВ

Польща

Польща

м.Львів
Техніка для сім’ї та
бізнесу
Офіційний дистриб'ютор
тракторів LS в Україні
Прямий імпортер
польських мінеральних
добрив
Виробник полімерних
матеріалів, у тому числі
для сільського
господарства
Офіційний дистриб'ютор
сільськогосподарської
техніки Case IH
Будівництво
безкаркасних ангарів
Завод-виробник
високоякісної
сільгосптехніки,
призначеної для робіт
різного рівня складності
Виробник обладнання
для
сільськогосподарської
промисловості
Виробник біологічних
засобів захисту рослин
Автосалон та автосервіс

м.Львів
м.Київ
м. Суми

Київська обл.

Львівська обл.
м.Львів

Кіровоградська обл.

м. Житомир
Одеська обл.
м.Львів

Інноваційне товариство
ІНВЕП
Центр розвитку
агрофінансування
Львівська аграрна
палата
Львіський національний
аграрний університет
Департамент
агропромислового
розвитку ЛОДА

Органо-мінеральне
добриво «ЖИВИЦЯ» на
основі гумату калію з
мікроелементами в
хелатній формі

Івано-Франківська
обл.

Громадська Спілка

м.Київ
м.Львів
м.Львів
м.Львів

