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Поштовани, 

Са великим задовољством Вас позивамо да наступите на XI међународном сајму 

пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма „Дани малине“ који се одржава од 30.06. - 

01.07.2017. године у Братунцу.  

Протеклих девет година свједоци смо многобројних разлога који говоре у прилог присуству на 

Међународном сајму пољопривреде прехрамбене индустрије и туризма .  

За 2017.годину дефинисали смо: 

- као и претходних година за излагаче смо обезбиједили гратис штандове - уколико узму учешће оба 

дана на сајму 

- за излагаче који узму учешће један дан цијена штанда је 100 KM 

� штанд од 12 м
2
 са преградним зидом, 

� плоча за испис назива излагача, испис у блок словима, 

� монтиран један инфо-пулт, 

� сто са четири столице, 

� инсталиран један струјни прикључак, 

� вањски простор организатор додјељује ГРАТИС (Назначити величину у пријави 

потребног вањског изложбеног простора у м
2
). 

- промоцију руралног развоја 

- учешће најзначајнијих дистрибутера пољопривредне механизације 

- присуство представника надлезних државних органа, привредних комора, асоцијација и 

међународних организација  

- промоцију у земљама из окружења (Србија, Хрватска,Словенија) 

- посебне активности усмјерене ка пољопривредним удружењима и земљорадничким задругама у 

земљи и окружењу 

- медијску промоцију 

Поред излагачког простора, учесницима овог сајма на располагању је и амфитеатар који обезбјеђује 

инфраструктуру за презентацију стручних пројеката и планова, размјену искустава, промоцију 

производа као и друге стручно-пословне догађаје. 

Више о очекиваним дешавањима на међународном сајму пољопривреде прехрамбене индустрије и 

туризма у Братунцу потражите на сајту општине www.opstinabratunac.com 

С надом да ћемо остварити успјешну сарадњу и да ћете присуством и учешћем на међународном 

сајму пољопривреде прехрамбене инбдустрије и туризма оснажити позицију на тржишту и остварити 

очекиване бенефите, срдачно Вас поздрављамо.   

Додатне информације можете добити на тел./фаx  056/411-241; e-mail: razvoj@teol.net 
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ЗА УЧЕШЋЕ НА XI МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ТУРИЗМА  „ДАНИ МАЛИНЕ“  

У БРАТУНЦУ 30.06. – 01.07.2017.ГОД. 
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Да ли сте спремни да учествујете у спонзорству Сајма кроз Ваше производе, који би кроз награде 

били додјељени посјетиоцима сајма?  Да Не 
 

Пријаве доставити на фаx: +387 (0)56/411-241 или e-mail:razvoj@teol.net до 15.06.2017.год. 
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