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Ресми қолдау 
 



                                       
                                                                   Экспозицияға барлығы 36 елден 6 282 маман * келді. 
                                                                   Көрмемен бір мезгілде келесі тақырыптар бойынша іс-шаралар өтті:                              
                       Тамақ өнеркәсібі, Барлығы қонақ үйлер мен мейрамханалар үшін,                  
                       Суық қойма, Тазалық индустриясы, Орама және Полиграфия.  
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Келушілер 
Келушілер профилі 
 
 

 
    

 
 
88% келушілер көрмеде қойылған мақсаттарға қол жеткізді           
                                  
82% келушілер өз компаниясында сатып алу туралы шешім 
қабылдау процесіне әсер етеді 
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                     Келушілер қызметінің түрі 
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                     Қызықтыратын бөлімдер 

 
Келушілер 
Көрмеде не 
қызықтырады 
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                           ТОП-3 келуші елдер *Қазақстанды қоспағанда          

 

                            

                                        
                                     ТОП-3 келу мақсаттары : 

                                    1. Бизнеске арналған тауарлар мен қызметтерді іздеу                                            

2                                                   2. Жалпы салалық ақпарат алу                                                                                                         
                3. Серіктестермен кездесу 

 

Келушілер 
Мақсаттар мен елдер 
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Қырғызстан Ресей Түркия 
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Казахстан 

Другие страны 

Басқа елдер 

Қазақстан 



                              Барлық қатысушылар:                          151 компания 

                   Экспоненттер елдері:                                 15 ел 

                                               Ұлттық топтар:                                      Нидерланды, Ресей                                                 
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Қатысушылар 
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                                                  96% қатысушылар көрмеге қатысуды маңызды деп санайды 
 
                                                89% қатысушылар көрмеге 2023 жылы қатысуды жоспарлауда 
 
                                                99% қатысушылар көрмеге қатысумен қанағаттанды 
                        
                                                89% көрмеге қатысушылар алға қойған мақсаттарына қол жеткізді 
                                        

                               Қатысушылар көрме туралы:  
                                                     

 
                                       
                                           
                                                           
 

                                             

Қатысушылар 
Сандар мен фактілер 
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«… Биыл AgroWorld Qazaqstan 2022 көрмесі бізді қатты қуантты. Алаңда 
келушілер өте көп, біз көптеген қазіргі серіктестерімізбен кездестік, олармен 
қарым-қатынасты нығайттық, жаңа клиенттермен кездестік, сондай-ақ жаңа 
қарым-қатынастарды белгіледік. Бізге бұл көрмеде құс шаруашылығы 
тақырыбы кеңінен ұсынылғаны ұнайды, өйткені біздің жабдықтың ерекшелігі - 
құс шаруашылығына арналған жабдық. Стендке келушілердің шексіз ағыны 
келді. Біздің инновациялық технологиямыз құстарды еденде ұстау кезінде 
қоректендіргіштерге қатысты аудиторияның ең үлкен қызығушылығын тудырды. 
Біз оның артықшылықтарын көрсеттік, оның мүмкіндіктерін көрсетіп, құстарды 
еденде күтіп-бағу кезінде жемшөпті пайдаланудың барлық негізгі 
артықшылықтарын аудиторияға жеткіздік. Келесі жылы да көрмеге қатысуды 

жоспарлап отырмыз.…»      Глобина  Дарья, Sagrada  
 

                                                                                                                             



       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

Agroworld Qazaqstan 2022 көрмесі аясында «Азық-түлік қауіпсіздігі: 
жаңа сын-қатерлер» тақырыбында AgriFood Forum өтті. 
 
Оқиғаның мақсаты:  
агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарына нарық шындығына және 
тұтастай саланың инновациялық шешімдеріне сәйкес бизнесті тиімді 
жүргізу жөніндегі шешімдерді ұсыну. 
 
Форум аясында тақырыптық сессиялар өтті : 
 

 «Қазақстанның оңтүстігіндегі суару мәселелері: су үнемдеу 
технологияларын қолдану» су сессиясы 

 

«Қазақстандағы жылыжай бизнесі: Data Driven Growing» 
технологиялық сессиясы 

 

Құс шаруашылығындағы үнемді бизнес үшін сенімді технологиялар 
 

«Жаңа шындық, өмір сүру жөніндегі нұсқаулық: логистика, орау, 
маркетинг» бизнес-сессиясы 
 

              Форум  

Ресми қолдау 

Бас серіктестер 

Ресми серіктестер 



Делегациялар 
 
 

       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

Agroworld Qazaqstan 2022 көрмесіне арнайы 
делегациялар ұйымдастырылды:   
 
 Қырғызстаннан АӨК саласындағы 50 маман 

 
«Еңбекшіқазақ ауданының жергілікті 
қоғамдастықтар қоры» қоғамдық қоры көрмеге 
Алматы облысынан 18 фермерді жіберді 
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Қатысушыларға 
қызмет көрсету 
және құралдар  

Қатысушы компания және оның өнімдері туралы жаңалықтарды жыл 
бойы іс-шара сайтында және сегменттелген электрондық пошталарда 
тегін жариялау: Компания туралы ақпарат, жаңа өнімдер, арнайы 
ұсыныстар, өнімдер мен қызметтердің бәсекелестік артықшылықтары 

 

Қатысушының стендіне келушілерді тартуға арналған құралдар: 
*Компанияның сайтында орналастыруға арналған "Біздің стендке 
келіңіз" баннері 
*Клиенттер мен серіктестерге арналған баспа шақырулары                                 
*Клиенттер мен серіктестерге арналған электрондық шақыру 
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Қатысушының жеке кабинеті қандай мүмкіндік 
береді: 
 

* Компания туралы ақпаратты каталогқа жіберу 
 
* Стенд нөмірі мен компания атауымен 
электрондық шақыруды жүктеп алу 
 
* Қатысушы бейджін алу үшін компания 
қызметкерлерін алдын ала тіркеу 
 
*Сайттың басты бетіне және қатысушылардың 
интерактивті тізіміне орналастыру үшін логотипті 
жүктеп алу 
 
*Көрме бойынша техникалық нұсқаулық пен 
логистиканы және басқаларын жүктеу 

Жеке кабинет 
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Ақпараттық қолдау 
 



 
 
 

                                               Қатысу сұрақтары бойынша хабарласыңыз: 

                                                                     
                                                    

        
    
 
             
 
 

2023 стендін 
брондаңыз 
 
1-3 қараша, 2023 

 
 

  

Стендіңізді қазір брондаңыз! 

Толығырақ: www.agroworld.kz 

Батур Юлдашев 
Жоба менеджері 
 
+7 (727) 2583434 
batyr.yuldashev@iteca.kz 
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