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Другий міжнародний конгрес «Органічна Україна 2018»
Сучасні органічні тренди!
Органічні тенденції в Україні!
Перспективи органічного виробництва!
«Україна вже стала європейським органічним хабом, проте наша мета зробити
її світовим», – наголосила заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга
Трофімцева 27.02.2018 під час прес-конференції, присвяченої Другому
міжнародному конгресу «Органічна Україна»
Чому аграрії стрімко займають органічну нішу? Про це и багато інше
широкоформатний захід за участі заступника Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань європейської інтеграції Ольги Трофімцевої,
менеджера Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP)
Дмитра Ніколаєва, менеджерки швейцарсько-українського проекту «Розвиток
органічного ринку в Україні», FiBL Наталія Прокопчук, понад 50 органічних
експертів та українських лідерів органічного виробництва.
Другий міжнародний конгрес «Органічна Україна 2018» - це унікальний
досвід та перспективи для органічного зростання, це ґрунт для прибуткового
майбутнього аграріїв та корисного харчування українців.
Повна програма заходу
Питання, які будуть обговорюватись на заході, є важливими для розвитку
органічного виробництва України та позиціонування його, як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а саме:
 впровадження органічного виробництва в Україні;
 навчання органічному виробництву: від вузу до державної влади;
 ягідництво та садівництво - реальна перспектива органічного
виробництва України;
 органічні зернові та олійні культури як основа експорту;
 органічна соя та бобові;
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UHBDP фінансується Міністерством міжнародних справ
Канади, реалізується і фінансується Менонітською
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готовий органічний харчовий продукт на полиці магазинів
внутрішнього та зовнішнього ринків.
Отримайте можливість бути першим в центрі органічних сенсацій!
Серед фермерів півдня України під час Конгресу будуть розіграні 2
сертифікати на 50% компенсацію вартості органічної сертифікації.
Придбати
квиток
можна
за
посиланням:
https://organicukraine.ticketforevent.com/
На Конгресі працюватиме прес-центр. Зареєструйтеся за посиланням, пройдіть
акредитацію.
Зустрічаємося в Одесі: вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель "GAGARINN".


Організатори: ТОВ «Інформаційне агентство Інфоіндустрія», Громадська
спілка «Органічна Україна».
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Український
проект
бізнес-розвитку
плодоовочівництва UHBDP фінансується Міністерством міжнародних справ
Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією
Економічного Розвитку (MEDA).
За фінансової підтримки: Державного секретаріату Швейцарії з економічних
питань (SECO) в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток
органічного ринку в Україні», що впроваджується Дослідним інститутом
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія).
Партнери: ТОВ «Щедро», ТМ «Liqberry»
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