
 

VABLJENI NA 59. SEJEM AGRA – SEJEM NOVE GENERACIJE 

Tradicionalni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2021, najpomembnejši sejem ponudnikov prehrane ter opreme 

za kmetijstvo in živilstvo v tem delu Evrope, bo zanimiv, poučen, poslovno in osebno koristen, okusen, 

družaben, radoživ in najpomembneje, odgovoril bo na aktualna vprašanja sedanjosti in prihodnosti. V 

mednarodnem letu sadja in zelenjave bodo strokovni in poslovni poudarki na inovacijah in digitalizaciji, 

ekološkem kmetijstvu, samooskrbi, prehranski varnosti ter na gozdu in lesu. Usmeritve za kmetijstvo 

prihodnosti bo sejem prikazal s skrbjo za okolje, ohranjanje čistih vodnih virov in biotske raznovrstnosti ter 

ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb. Država partner sejma AGRA bo Francija, ki se bo predstavila s 

svojimi prehranskimi izdelki pod sloganom »Taste France«, okusi Francijo. 

AGRO bodo tradicionalno spremljale strokovne razstave živali, tudi razstava avtohtonih pasem ter atraktivne 

revije konj, govedi in drobnice. Na vzorčnih nasadih bodo predstavljene avtohtone in tradicionalne sorte 

kmetijskih rastlin. Sledile si bodo poučne delavnice in predavanja, tržnice mladih kmetov z izdelki domačih 

dobrot … 

Program dogajanja, zanimivosti in novosti letošnjega sejma lahko spremljate na spletni strani sejma  

www.sejem-agra.si in izberete dan, ki ponuja dogajanje po vaši meri.  

Vabimo pa vas tudi, da se povežete z našo FB ali Instagram stranjo Pomurski sejem in delite objave, ki so 

zanimive za vas. 

 

 

OBIŠČITE SEJEM SKUPINSKO! 

Povabite svoje člane društva k skupinskemu ogledu sejma. V sodelovanju z agencijo SLO TOURS smo za vas 

pripravili celovito in zelo ugodno ponudbo, ki vključuje prevoz, vodenje, vstopnico za sejem, kosilo na sejmu, 

posebne degustacije, okrepitev v Marché Mövenpick in nagradne igre:  

 
 
 
 
 
 

Informacije in rezervacije: info@slo-tours.si ali 031-244-111. 
 

V kolikor ne izberete zgoraj opisane priložnosti in se prav tako skupinsko odpravite 

na sejem v lastni režiji, smo za vas prav tako pripravili ugodnejše pogoje za skupine 

nad 20 oseb: vstopnica odrasli 6 € (namesto 8 €) in vstopnice mladina 4 € 

(namesto 5 €) – šofer in vodič imata brezplačen vstop. 

 

Vljudno vabljeni, 

Vaš www.sejem-agra.si 

 

Vstopno 
mesto 

MB CE LJ KR-NM  KP-NG 

30 oseb 35 € 37 € 40 € 43 € 48 € 

40 oseb 30 € 33 € 36 € 39 € 44 € 
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