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fliegl abda gépgyártó kft. g szektor
915

9151 Abda, Pillingerpuszta
Telefon: (36) 96/553-503 Fax: (36) 96/553-317 
Web: www.fliegl.com  E-mail: doniz.pali@fliegl.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági pótkocsik, tartálykocsik, szervestrágyaszórók,  adapterek gyártása és forgalmazása.

foCUsyNergy Mezőgazdasági terMék forgalMazó kft. iii. CsarNok
354

2040 Budaörs, Gyár utca 2
Telefon: (36) 23/880 712 Fax: (36) 23/880 713 
Web: www.agrosolution.hu E-mail: janos.levente@agrosolution.hu

Tevékenység: Az AGROSOLution GmbH & Co. KG értékesítő partnereként a FOCUSYNERGY Kft. tevékenységét a 
kompromisszumot nem ismerő védelem, az értékes energiatartalékok támogatása és azok kihasználása fémjelzi.Öröm 
számunkra, hogy 2011-től generál importőrként forgalmazhatjuk az AGROSOL liquid szabadalmaztatott terméket, mely 
iránt a világon Amerikától Zimbabwéig óriási az érdeklődés. Az immár 40 országban elérhető, innovatív „új trágyázási 
technológia” a jövő két legfontosabb piacán, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén egyre meghatározóbb pozíciót 
tölt be! A mezőgazdaságra új kihívások várnak. A bio-trágyázás, a természeti erőforrások védelme, a hozamnövelés, a 
minőség optimalizálása és az egészséges növényi fejlődés mind a folyamatosan bővülő, új mezőgazdaság kiemelt témái. 
Az AGROSOL liquid ideje elérkezett, az új elvárások megalapozzák a CO2- trágyázás jövőjét. A tények teszik hihetővé az 
elképzelhetetlent: a kísérleti eredmények és a hosszú távú vizsgálatok világszerte igazolják az AGROSOL hatását. Utun-
kon konzekvensen továbbhaladunk, biztosítjuk a terméshozamot és kiváló indulási feltételeket nyújtunk a növényeknek. 
Bízunk benne, hogy hamarosan termékeink lelkes felhasználójaként üdvözölhetjük. Tartson velünk, és legyen aktív részese 
e fejlődési folyamatnak!

forro-plast kft. 
iii. CsarNok

330

4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 68.
Telefon: (36) 70/319-4140 Fax: (36) 22/780-418
 (36) 70/907-4444 E-mail: forroplastkft.@gmail.com 

Tevékenység: Forro-Plast - TERMÉNY felvásárlás - TERMÉNY kereskedelem. Mezőgazdaság a Mi Munkánk - mert Érde-
mes Velünk! Felvásárlási tevékenységünk országos - Folyamatosan egész évben PIACI ÁRON vásárolunk Repcét - Nap-
raforgót - Kukoricát - Gabonát és egyéb szántóföldi terményeket! Miért Mi? - Mert ... Üzletvitelünk alapja a Kölcsönös 
BIZALOM és MEGBÍZHATÓSÁG - TAPASZTALAT ! Gyors, Pontos Teljesítés. Keressen Bennünket! Hívja TERMÉNYVO-
NALUNKAT: +36-70/319-4140, E-mail: forroplastsro@gmail.com, forroplastkft@gmail.com

Tevékenység: Felmerült már Önben a gondolat, milyen előnyökkel járhat egy saját villamosenergiatermelő berendezés? 
Gazdaságilag függetlenítve magát az áramszolgáltatójától, az esetleges piaci ármozgásoktól? A Lakics Kft. saját fejlesztésű, 
és gyártású szélerőmű termékcsaládja ezt a szabadságot kínálja Önnek! A Háztartási Méretű Kis Erőmű (HMKE) kategó-
riába sorolt 30 és 50 kW-os berendezéseink, a Kárpát-medencében jellemző kontinentális szélviszonyokra optimalizáltak. 
Így amellett, hogy hatósági engedélyek nélkül telepíthetőek, a lehető legtöbb villamosenergiát termelik az Ön gazdasá-
gának! Az első személyes találkozótól az átadásig komplett szolgáltatási csomaggal állunk az Ön rendelkezésére. Tudjon 
meg további részleteket, miért éri meg Önnek a hosszú, hatásfokromlás nélküli élettartamon túl! Használja ki az adott 
lehetőséget, a rendelkezésre álló pályázati forrással! Keressen bizalommal az alábbi elérhetőségeken, illetve a rendezvény 
ideje alatt látogassa meg standunkat!

galaMb józsef Mezőgazdasági szakképző iskola         h szektor
1007

6900 Makó, Szép u. 2-4.
Telefon: (36) 20/335-5213 E-mail: galambj.szakma@gmail.com
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geNeMax kft. i. CsarNok
110

2315 Szigethalom, Sugár u. 16.
Telefon: (36) 30/480-3607 E-mail: genemax.kft@gmail.com

Tevékenység: Minőségi szexált és hagyományos szarvasmarha termékenyítőanyag. SEXEDULTRA 4M minőség! Beszállí-
tó partnerünk: ST Genetics, USA. Prémium minőségű sperma a legjobb bikától!

geNerali biztosító zrt. iii. CsarNok
318

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon: (36) 20/7736-579 E-mail: ilona.magonyne-varga@gpconsulting.hu
Web: www.generali.hu

Tevékenység: A GP Consulting Kft. mint többes ügynök cég a Generali Csoport tagjaként a partner biztosítóinkkal együtt-
működve kínálunk szántóföldi növényekre, gyümölcsösökre jégkár, tűzkár, viharkár, homokveréskár, felhőszakadáskár, 
tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár, tőzsdei elszámolókár kockázatokra hagyományos és díjtámogatott növénybizto-
sításokat. Kínálatunkban megtalálható a mezőgazdasági vagyon, egyedi vagyon, állat-, egyedi állat-, erdőbiztosítások is. A 
mezőgazdasági vállalkozásoknak kínálunk felelősségbiztosításokat úgymint, általános, munkaadói, környezetszennyezési, 
környezeti elemben okozott károk, vegyszer felhasználói felelősség biztosítás. Kiegészítő biztosítási lehetőségekkel a me-
zőgazdasági termelés teljes szegmensét le tudjuk fedni. Egyéb biztosításaink: gépjárművek flotta KGFB és CASCO, élet-, 
baleset- és egészségbiztosítások, nyugdíjbiztosítás, jogvédelem és munkavállalói felelősség (JURIS), vezető tisztségviselők 
és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása (D&O)

géNbaNk-seMex Magyarország kft. i. CsarNok
104

5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15 hrsz.
Telefon: (36) 68/566-200 Fax: (36) 68/566-209
 (36) 30/469-5193 E-mail: tegri@semex.hu
Web: www.semex.hu

Tevékenység: Magas genetikai értékű holstein-fríz és további szarvasmarha-fajták szaporítóanyagá-
nak forgalmazása, szaporodás-biológiai szaktanácsadás.

géNpoNt kft. C szektor
504

9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: (36) 30/655-1989 Mobil: (36) 30/538-3611
    E-mail: genpont01@gmail.com
Tevékenység: A Génpont Kft. az AL-Total szarvasmarha szaporítóanyag előállító holland-amerikai 
mesterséges állomás kizárólagos magyarországi forgalmazója. A kiváló minőségű szaporítóanyag forgalmazása mellett ma-
gas szakmai igényeknek megfelelő egyedi számítógépes célpárosítási rendszerrel, sok éves tapasztalattal segíti partnereinek 
munkáját.

gleNCore agriCUltUre hUNgary kft. ii. CsarNok
222

1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B/14.
Telefon: (36) 1/451-4010  Fax: (36) 1/451-4090
Web: www.glencore.hu  E-mail: tamas.gojdar@glencore.com

Tevékenység: A Glencore világ egyik legnagyobb olyan multinacionális vállalata, amely többféle természeti erőforrás 
hasznosításával is foglalkozik. A vállalatcsoport több mint 90 féle alapárucikk előállításában és kereskedelmében vesz 
részt, tevékenységét 150-nél is több bányában és kohászati üzemben, olajgyártó és mezőgazdasági létesítményben fejti ki. 
A természeti erőforrások hasznosítása területén a Glencore mind a fejlett, mind a feltörekvő régiókban komoly múlttal ren-
delkezik, ipari és kereskedelmi tevékenységét világszerte több mint 50 országban 90-nél is több iroda szervezi. A Glencore 
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vevői ipari fogyasztók, többek között autógyártó és acélipari cégek, erőművek, olaj és élelmiszer-feldolgozó vállalatok. 
Ezen kívül pénzügyi, logisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk az alapárucikkek előállítóinak és fogyasztóinak. A 
Glencore cégcsoporthoz tartozó vállalatok - az alvállalkozókat is beleértve - körülbelül 181.000 embernek adnak munkát. 
A Glencore büszkén vesz részt a biztonság és emberi jogok önkéntes elveinek gyakorlásában és a Nemzetközi Bányászati 
és Fémipari Tanács munkájában, továbbá aktív részt vállal a nyersanyag-kitermelő iparágakra vonatkozó átláthatósági 
kezdeményezésben is. Magyarországon a vállalat 1997 óta tevékenykedik, mezőgazdasági termények feldolgozásában és 
kereskedelmében érdekelt. 2012-ben elkészült és elindította termelését Kalocsa mellett Foktőn a cég növényolajgyára, 
amely napraforgóból, repcéből és szójából gyárt olajat. A Glencore Magyarország biztos alapokon nyugvó kereskedői 
hálózata új termelői kapcsolatokat keres mind világpiaci kereskedelemre, mind a növényolajgyár kiszolgálására.

gp CoNsUltiNg péNzügyi taNáCsadó kft. iii. CsarNok
318

1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefon: (36) 20/773-6579 E-mail: ilona.magonyne-varga@gpconsulting.hu

graNdis kft. b szektor
414

8200 Veszprém, Pillér u. 15.
Telefon: (36) 88/788-766 Fax: (36) 88/789-992
 (36) 70/4342-070 E-mail: b.szeker@grandis.hu
Web: www.grandis.hu
Tevékenység: Vállalatunk 2001 óta nyújt tartós, minőségi megoldást minősített egyéni munkavédelmi termékek beszerzé-
sére. Kis- és nagykereskedelmi tevékenységet folytat Magyarországon, az ukrán Talan, az olasz Dike, Giasco és Diadora 
Utility-Holler, az amerikai Skechers munkaruházati és munkavédelmi lábbelik hazai képviseletét látja el. Aktív vevőadat-
bázisunk alapján több ezer hazai és multinacionális vállalatot szolgálunk ki különféle iparágakban és méretszerkezetben. 
Több 10000 embernek biztosítunk színvonalas, megbízható védelmet a hétköznapi munkavégzés során, legyen az mező-
gazdasági munka vagy fémipari tevékenység. Az ország egyik legjelentősebb prémium munkaruházati és munkavédelmi 
lábbeli raktárkészletével rendelkezünk, mely egy munkanapon belül biztosítja a kiszállításokat. Jelentős az SAP Business 
One vállalatirányítási és munkaruha és egyéni védőeszköz kereskedelmére vonatkozó MSZ EN 190 9001:2009 szabvány 
követelményének megfelelő minőségirányítási rendszerünk segíti vevőink minél magasabb színvonalú kiszolgálását. 
Az ország elsőszámú prémium munkavédelmi szakkereskedése: 1000 m2 raktár és irodabázis, 1000 féle prémium munka-
védelmi termék, több 100 raklapnyi árukészlet, több 1000 akciós prémium termék, állandóan megújuló minőségi kínálat .

gravetti kft. g szektor 
902 

h szektor 
1001 

8142 Úrhida, Templom u. 4.
Telefon: (36) 30/992-6830 
 (36) 30/705-0687
Web: www.gravetti.hu  E-mail: info@gravetti.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági szaktanácsadás (állattenyésztés, gépesítési beruházás) 16 éves agrárpiaci tapasztalattal. For-
galmazott termékek: fűkaszák, rendsodrók, rendkezelők, bálacsomagolók, bálabontók, pótkocsik, trágyaszórók, takarmá-
nyozáshoz kapcsolódó egyéb gépek (keverő-kiosztó kocsik, borjúitatók, rakodógépek).

társkiállító:
start agro Mezőgazdasági és szaktanácsadó kft.
5435 Martfű, Vasvári Pál u. 1.
Telefon: (36) 20/3635-880 Fax: (36) 56/881-040
Web: www.startagro.hu  E-mail: info@startagro.hu


