
 

SEJEM AGRA - TRADICIONALNO SVEŽ ŽE ŠESTDESETIČ! 

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo s številnimi razstavljavci in obiskovalci praznoval svoj 60. 

jubilej v sijaju najboljših sejemskih let. Vrhunski domači in tuji razstavljavci bodo ponujali inovativne 

digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske, gozdarske 

ter vinarske in vinogradniške mehanizacije in opreme. Predstavljeni bodo odlični pridelki in prehranski 

izdelki slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij Država partnerica 

sejma AGRA bo Japonska. Vsebinski poudarki bodo na evropskem letu mladih in mednarodnem letu 

ribištva in ribogojstva. 

AGRO bodo tradicionalno spremljale strokovne razstave in revije živali. Posebno doživetje bo tudi ogled 

sejemskih vrtov, gozdno-parkovnega naseda in hiške iz slamnatih bal. Sejem bodo spremljali številni 

strokovni posveti, predavanja in okrogle mize na aktualne tematike. 

 

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

izberete dan, ki ponuja dogajanje po vaši meri.  

 

Vabimo pa vas tudi, da se povežete z našo Facebook 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, sprejem na sejmu, vstopnico za sejem, posebne 

degustacije, okrepitev s prigrizkom in toplim napitkom v Marché Mövenpick in nagradne igre:  

 

Vstopno mesto MB CE LJ KR-NM KP-NG 

30 oseb 30 € 37 € 48 € 51 € 62 € 

40 oseb 25 € 31 € 41 € 44 € 55 € 

V tabeli so navedene povprečne cene iz mestnih središč. Za vsako skupino se pripravi poseben izračun glede na 

oddaljenost in udeležbo. Po dogovoru z naročnikom možnost paketa s sejemskim kosilom. 

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. 

 

 

 

Veselimo se jubilejnega sejemskega srečanja z vami! 

 

Vaš www.sejem-agra.si 

 

 

 

https://www.sejem-agra.si/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/program-strokovnih-in-spremljajocih-prireditev-AGRA-splet.pdf
https://www.sejem-agra.si/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/program-strokovnih-in-spremljajocih-prireditev-AGRA-splet.pdf
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