Veletrh TECHAGRO se uskuteční v roce 2022, veletrh ANIMAL TECH se
přesouvá do června 2021
V Brně dne 8. 1. 2021
V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují
realizaci plnohodnotného veletrhu, a tím přetrvávající nejistotě dalšího vývoje se vedení
Veletrhů Brno a.s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO,
SILVA REGINA a BIOMASA 2021 a jejich konání v roce 2022 v termínu 3. – 7. dubna.
Veletrhy ANIMAL TECH, Národní výstavy hospodářských zvířat a Národní výstavy myslivosti
budou přesunuty do termínu 27. - 30. června 2021.
Obě akce se tak vracejí k původní dvouleté periodicitě a střídání oborově zaměřených veletrhů
pro rostlinnou výrobu a lesnictví v sudých letech a veletrhů pro živočišnou výrobu v letech
lichých.
„Pociťujeme zájem českých i zahraničních firem o prezentaci na odborných veletrzích. To
nezměnila ani přetrvávající nepříznivá situace. Videokonference a online prostředí veletrhy nikdy
nenahradí, protože člověk je tvor sociální a při nákupu investičního zboží jakým je zemědělská
technika potřebuje osobní interakci. Veletrh TECHAGRO se měl konat ve zmenšené podobě současně
s Národní výstavou hospodářských zvířat a veletrhem ANIMAL TECH. Vystavovatelé si váží svých
zákazníků a chtějí jim prezentaci nabídnout. Nicméně po vyhodnocení aktuální situace, jsme
dospěli k závěru, že bude lepší uspořádat až plnohodnotné TECHAGRO v příštím roce, tedy
v tradičním roce a dubnovém termínu. Věříme, že se v řádu měsíců dostaneme do normálního
života, což umožní připravit pro rok 2022 veletrh, na jaký jsme byli zvyklí,“ uvedl generální ředitel
Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
„Velmi si vážíme konstruktivního jednání se zástupci svazu dovozců a svazu výrobců zemědělské
techniky. Věříme, že situace již dovolí uspořádat Národní výstavu hospodářských zvířat a veletrh
chovatelské techniky ANIMAL TECH v červnu letošního roku. Vystavovatelům ostatní zemědělské
techniky dáme možnost se netradičně zúčastnit této akce, aby mohli předvést svoje novinky již
v letošním roce,“ uvádí obchodní ředitel Jan Kuběna.
„Po několikerém odložení a hledání nových formátů či podob jsme nakonec dospěli ke společnému
rozhodnutí nepořádat žádná restrikcemi okleštěná provizoria za každou cenu a zorganizovat další
plnohodnotný ročník v řádném termínu za splnění všech standardů, ke kterým jsme společně jako
Sdružení dovozců i BVV za léta spolupráce dospěli. Zároveň zůstáváme optimisty a věříme, že
zákazník tento postoj a veškeré naše snahy o uskutečnění veletrhu ocení a během této de facto
čtyřleté pauzy na nás nezapomene a společně budeme moci zahájit novou, snad již definitivně
novou éru,“ komentuje výsledek jednání Tomáš Kvapil, předseda výboru Sdružení dovozců
zemědělské techniky.

Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky A.ZeT, k situaci
dodal: „Dohodnuté řešení se nám v současné době jeví jako jediné možné. Co si žádný z nás před
rokem neuměl představit, stalo se realitou. I kdybychom na letošní duben připravili sebehezčí
expozice a byli v nich připraveni přivítat návštěvníky, protiepidemická opatření a obavy obchodních
partnerů z cestování a scházení se na jednom místě by nám uspořádat důstojný veletrh
neumožnila. Bude-li situace příznivější, někteří z našich výrobců rádi vystaví svoje stroje na
červnové výstavě ANIMAL TECH, aby tak konečně představili svoje novinky odborné veřejnosti a
zároveň tím podpořili organizátory veletržních akcí v pro ně doslova likvidační době. Všichni beze
zbytku se pak těšíme na regulérní ročník veletrhu TECHAGRO v tradičním jarním termínu roku
2022.“
Výše uvedené rozhodnutí reflektuje aktuální situaci a předpoklad uvolňování protiepidemických
opatření v polovině roku.

Aktuální informace najdete na: www.techagro.cz
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