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Поштовани,
Изузетна нам је част и задовољство да Вас овим путем позовемо на најважнији скуп
у Рашком округу, Јесењи сајам пољопривреде који ће бити одрзан од 13-15.
септембра 2019.године. У оквиру ових Манифестација ће се одржати и низ
пропратних догађаја у којима стручним саветима, предавањем или презентацијом
мозете и Ви узети учешће као спонзор или учесник. Организатор: ЈКП ,,Пијаца,,
Краљево Покровитељ: Град Краљево
Биће нам задовољство да будете део овог догађаја, јер је Краљево град широког срца, а
њени становници домаћини од поверења и гостопримства. Наш град територијално је
највећи у Србији и егзистенцијало је везан за пољопривреду. Доминирају воћарство и
сточарство, у систему регистрованих газдинстава је близу 9 хиљада домаћинстава, али је
реални број процењују стручњаци 3 пута већи. Краљевачка пијаца на чијем простору је
осмишљен цео тродневни садрзај је једна од већих и снабдевенијих у Србији, те самим
тим очекујемо значајну посету. Драго нам је да је преко 70 излагача било присутно на
нашем Првом сајму пољопривреде. Сајам је конципиран тематски, само по питању
предавања која ће и ове године бити актуелна. Излагачки простор није лимитиран тако да
учешће могу имати сви којима је пољопривреда фокус економије За јесењу кампању
окосница ће свакако бити јесења сетва, механизатори, сточарска производња и садња воћа.
Сајму су својим присуством поклонили поверење, осигуравајуће куће, банке, институције,
Заводи и Факултети и стандардно произвођачи сточне хране и прехрамбене индустрије.
Вас и Ваш тим позивамо да све ово сагледате и да се прикључите кроз било који вид
сарадње… Опширније информације на нашем сајту. www.sajampoljoprivrede.rs
Онима који су били са нама 2018. још једном, велико ХВАЛА, на указаном поверењу
Добро дошли, добри људи на домаћински Сајам пољопривреде у Краљеву!
За сва додатна питања стојимо на располагању!
ЈКП ,,Пијаца“ Краљево 036.316.530 info@sajampoljoprivrede.rs
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