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22 Φεβρουαρίου, 2018
Στη μεγαλύτερη εμπορική έδρα της Ευρώπης, στην Ιταλία, η σημαντικότερη και πληρέστερη
εμπορική έκθεση για την κηπουρική, το τοπίο και τον κήπο διοργανώνεται τον Φεβρουαρίου
2018.

Η Myplant & Garden αλλάζει τον ιταλικό κόσμο των εμπορικών εκθέσεων στον κλάδο,
καθιστώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της. Κερδίζει ολοένα και περισσότερη έγκριση ακόμη και
σε διεθνές επίπεδο, προσελκύοντας εκθέτες, επαγγελματίες και αγοραστές από όλο τον κόσμο.
Αυτό φαίνεται από τους αριθμούς ρεκόρ της τελευταίας έκδοσης: 3 ημέρες έκθεσης (22-23-24
Φεβρουαρίου), 567 εκθέτες (+ 30%> 2016, + 70%> 2015), εκ των οποίων το 21% προέρχονταν
από το εξωτερικό (18 % το 2016), 110 επίσημες, διεθνείς αντιπροσωπείες αγοραστών στις
αίθουσες, 40 συναντήσεις, σεμινάρια, συνομιλίες και εκδηλώσεις. Περισσότεροι από 13.000
επισκέπτες (12% από το εξωτερικό).

Η Myplant & Garden η μοναδική εμπορική έκθεση που παρουσιάζει και προωθεί όλη την
πράσινη βιομηχανία μέσω των 8 μακροοικονομικών της τομέων (φυτώρια, λουλούδια,
διακόσμηση, τοπία, μηχανήματα, υπηρεσίες, φροντίδα κήπου, γλάστρες) (αρχιτέκτονες,
γεωπόνοι, δασοκομικοί φορείς, μηχανικοί ...), ενώσεις (τοπίο, φωτισμός, κηπουρική,
δενδροκομία), καθώς και τη δημιουργία δικτύων, συνεδριάσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών,
, Ιταλικά πανεπιστήμια, ιδρύματα, Ο.Π.Α.Α., εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, δήμους, συλλογικά και

κοινοπραξίες, ερευνητικά κέντρα.
Οι κύριοι στόχοι της Myplant & Garden είναι να γνωρίσουν τις καινοτομίες στον τομέα, να
προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες, να διευκολύνουν τις καλύτερες επαφές, την ανάπτυξη, την
αξία στην αριστεία, το ξεκίνημα του διαλόγου μεταξύ της Ιταλίας και του υπόλοιπου κόσμου,
προσφέρουν ευκαιρίες για τεχνικές και επαγγελματικές ενημερώσεις.
Για αυτό το λόγο θα δώσει περισσότερη ώθηση στην έρευνα διεθνών αγοραστών, θα αναπτύξει
νέα μορφοποιητικά και ενημερωτικά θέματα σχετικά στην πράσινη βιομηχανία, θα ενισχύσει την
επιστροφή των ιταλικών αγορών λουλουδιών στην έκθεση, θα επικεντρωθεί στο θέμα της
διακόσμησης, θα δημιουργήσει ειδικές περιοχές για μηχανήματα, τοπίο και πράσινο, θα
ενοποιήσει την προσφορά με έναν ολοένα και πιο ολοκληρωμένο και δυναμικό τρόπο, μοναδικό
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Επίσκεψη

Η έκθεση είναι ανοιχτή μόνο στους επαγγελματίες του χώρου. Είναι η μοναδική εμπορική έκθεση
που παρουσιάζει και προωθεί όλη την πράσινη βιομηχανία μέσω των 8 μακροοικονομικών της
τομέων (φυτώρια, λουλούδια, διακόσμηση, τοπία, μηχανήματα, υπηρεσίες, φροντίδα κήπου,
γλάστρες). Οι γεωργοί, οι τεχνικοί, οι αρχιτέκτονες, οι διανομείς, οι χονδρέμποροι, οι
μεταπωλητές, οι έμποροι, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι παραγωγοί, οι κηπουροί, οι
εισαγωγείς-εξαγωγείς, οι δημόσιες διοικήσεις, οι διοργανωτές εκδηλώσεων, όλοι πάνε
στο Διεθνές Green Expo για να συναντηθούν, να δουν τις καινοτομίες, να έρθουν σε επαφή με
νέα περιβάλλοντα, να αναπτύξουν νέες επαφές, επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες
συνεργασίας.

Τομείς
Φυτώρια

Νεαρά φυτά, δέντρα, θάμνοι, αρωματικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, εξωτικά φυτά, φυτά για το
εσωτερικό, υβρίδια και όλα τα νέα στην ιταλική και ξένη αγορά. Ολόκληρη η βιομηχανία της
κηπουρικής βρίσκεται στο Myplant & Garden, σε βάθος συλλογής, κατάλληλο για τον επισκέπτη.

Λουλούδια

Είναι ένας χώρος που συνεργάστηκε στην επιστροφή των ιταλικών αγορών λουλουδιών στις
εκθέσεις με διεθνή πρόσληψη για παραγωγή αριστείας. Η Myplant αφιερώνει έναν συγκεκριμένο
τομέα σε μια βιομηχανία που πρόσφατα παρουσίασε ενθαρρυντικά σημάδια αναγέννησης. Στην
διάρκεια της έκθεσης περιμένει τον επισκέπτη με μια μεγάλη ποικιλία από την καλύτερη
παραγωγή κομμένων ανθέων σε παγκόσμια κλίμακα, αντιμετωπίζοντας μια διεθνή αγορά που
αναζητά καινοτομία και νέες τάσεις.

Διακόσμηση

Η διακόσμηση λουλουδιών στο Myplant είναι ένα μοναδικό και ξεχωριστό στάδιο. Είναι ένας
τόπος συνάντησης, ένας τομέας επιχειρήσεων και συναντησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων του
κλάδου, οι δημιουργοί τάσεων και οι μεγάλοι δάσκαλοι των διεθνών σχολείων λουλουδιών.
Αυτός ο δυναμικός τομέας για τη διακόσμηση λουλουδιών δίνει ρυθμό στις τρεις μέρες της
έκθεσης με floral show shows, διακοσμητικές επιδόσεις και εγκαταστάσεις υπογραφής.

Τοπίο
Τα έργα, το τοπίο, τα υλικά και το πράσινο κτίριο είναι οι πρωταγωνιστές που βγαίνουν
στο Myplant. Η έκθεση είναι η μόνη ευκαιρία που προσφέρει στην αγορά μια εκθεσιακή και
επιχειρηματική ευκαιρία που συνδέει άμεσα την κηπουρική και την εξειδικευμένη αρχιτεκτονική
για την κατασκευή και την ανακατασκευή των χώρων πρασίνου - τόσο δημόσιων όσο και
ιδιωτικών, τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη κλίμακα. Οι επαγγελματικές παραγγελίες, οι τεχνικοί,
οι Ο.Π.Α.Α. και οι εταιρείες έρχονται σε άμεση επαφή, περιβάλλονται από ποιότητα και
συγκεκριμένες
ευκαιρίες
ανάπτυξης.

Μηχανήματα
Οι υπεύθυνοι συντήρησης, οι κηπουροί, οι αρχιτέκτονες και οι καλλιεργητές του τοπίου βρίσκουν
στον τομέα αυτό όλες τις ειδήσεις στον κλάδο. Οι μηχανές άρδευσης, επεξεργασίας του εδάφους,
ανακατασκευή χώρων πρασίνου, συλλογή, επεξεργασία νερού και κλιματισμού θα
παρουσιάσουν εργαλεία ανάλυσης, τάπητες, φράχτες, ρουχισμό αλλά και σε θερμοκήπια,
λέβητες και εφοδιαστική: είναι ένας κόσμος καινοτομίας διαθέσιμο σε μια αγορά που αναζητά
μια νέα κίνηση και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Υπηρεσίες
Οι ασφαλιστικές, οι μεταφορές, οι εκδόσεις, η εφοδιαστική, ο προγραμματισμός, η πληροφορική,
οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες προώθησης και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
παρουσιάζουν τις καινοτομίες τους στο Myplant με τα προϊόντα και τις διαδικασίες τους παραγωγικές, τεχνολογικές, διοικητικές, διαφημιστικές, υλικοτεχνικές και αποθηκευτικές - με
ξεχωριστή ποιοτική προκατάληψη.

Φροντίδα κήπου

Οι χειριστές της φυτοκομίας, της υβριδοποίησης, της έρευνας και του πράσινου κόσμου στο
σύνολό του βρίσκουν στο Myplant το καλύτερο της διεθνούς βιομηχανίας για την προστασία και
την εκμετάλλευση της παραγωγής τους. Από τα αγροχημικά μέχρι τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα,
από τα εδάφη και την τύρφη μέχρι τα υποστρώματα και τα φυτικά τρόφιμα. Ένα ολόκληρο
σύμπαν των προϊόντων, υπηρεσιών και συμβουλών που είναι απαραίτητες για να αγκαλιάσουν

τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Γλάστρες

Από τα βάζα σχεδιαστών έως τα επαγγελματικά δοχεία, τις γλάστρες παρουσιάζουν το χαρακτήρα
τους στο Myplantτόσο ως διακοσμητικό, αισθητικό στοιχείο όσο και ως θεμελιώδες στοιχείο της
παραγωγικής διαδικασίας. Οι γλάστρες κάθε διάστασης, κατασκευασμένες σύμφωνα με
παραδοσιακές και καινοτόμες τεχνικές, με παλιά και νέα υλικά, βρίσκουν στην έκθεση μια
τεράστια, εξειδικευμένη και διεθνή αγορά.
Myplant & Garden - Η Διεθνής Έκθεση Green Expo διοργανώνεται από την V Group με την
υποστήριξη του Consorzio Myplant & Garden, το οποίο συγκροτείται από μια ομάδα εταιρειών
που εκπροσωπούν τον τομέα.
Η Myplant & Garden είναι συνδεδεμένη με το www.myplantgarden.com και μέσω των καναλιών
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube) για να μπορέσει ο
καθένας να μάθει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 2017 και τις προεπισκοπήσεις της
έκδοσης 2018.

